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Περίληψη 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Καταγράφει 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση του φαινομένου και 

παρουσιάζει το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Γίνεται 

αναφορά στα οικονομικά εγκλήματα και τις επιπτώσεις που έχουν στην εύρυθμη λειτουργία 

της οικονομίας. Αναλύονται διεξοδικά οι μέθοδοι πραγματοποίησης του φαινομένου και οι 

φάσεις με τις οποίες συντελείται. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον Ν. 3691/2008, τον κύριο 

νόμο που περιβάλει το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα, και αναλύονται οι ποινές και κυρώσεις 

που προβλέπονται. Στην συνέχεια, γίνεται μια προσπάθεια με μία λεπτομερή καταγραφή 

ασυνήθιστων συναλλαγών και δραστηριοτήτων να αναγνωριστούν περιπτώσεις, στις οποίες 

συντελείται ξέπλυμα χρήματος. Τέλος, πραγματοποιείται μια μελέτη σχετικά με μια 

αναδυόμενη μορφή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω 

ηλεκτρονικών νομισμάτων και ιδιαίτερα του νομίσματος Bitcoin, η οποία ανησυχεί σε 

σημαντικό βαθμό τους νομοθέτες την σημερινή εποχή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο                                                                                               

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1. Εισαγωγή 

Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποτελεί αναπόσπαστο φαινόμενο 

με τις εξελίξεις και τις μεταλλάξεις των σύγχρονων κοινωνιών και έκφραση της προσπάθειας 

του σύγχρονου οργανωμένου εγκλήματος να «καθαρίσει τα βρώμικα χρήματα» που του 

αποφέρουν οι δραστηριότητές του. Τόσο το ύψος των χρηματικών ποσών όσο και ο διαρκής 

χαρακτήρας αυτής της διαδικασίας δίνει ανάγλυφα το μέγεθος της απειλής για τα θεμέλια των 

σύγχρονων οικονομικών συστημάτων. 

Οι διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις διακινούν σε ετήσια βάση τεράστια χρηματικά 

ποσά αντιμετωπίζουν, αφενός μεν την αναγκαιότητα μιας συνεχούς κίνησης του ρευστού 

χρήματος προς νέους επενδυτικούς στόχους, δεδομένου ότι ειδικά οι συναλλαγές του εμπορίου 

ναρκωτικών γίνονται αποκλειστικά με μετρητά και αφετέρου τον κίνδυνο να εντοπιστούν από 

τις διωκτικές αρχές κατά την διεκπεραίωση των αναγκαίων αυτών οικονομικών συναλλαγών 

τους. Η επιτυχής διεκπεραίωση επιτρέπει στους δράστες των εγκλημάτων να διατηρήσουν τον 

έλεγχο αυτών των εσόδων και τελικά να προσδώσουν έναν μανδύα νομιμότητας στην πηγή 

προέλευσής τους.  

Εκτός από το ρευστά μετρητά, τα οποία αποτελούν το βασικό μέσο των παράνομων 

συναλλαγών, αφού είναι ανώνυμα, εύκολα μετατρέψιμα σε άλλα νομίσματα και αξίες και 

δύσκολο στην ανίχνευσή τους, ο όρος «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες» περιλαμβάνει διάφορες μορφές περιουσιακών στοιχείων όπως τίτλοι, 

ακίνητα, κοσμήματα, πλοία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, έργα τέχνης κ.α. Η ασύλληπτη ένταση 

της μεταφοράς κεφαλαίων και του διεθνούς εμπορίου όπλων και ναρκωτικών αντικατοπτρίζει 

την μεγαλύτερη ρευστότητα της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας. 
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1.2.  Σκοπός Εργασίας 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση του φαινομένου της Νομιμοποίησης 

Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση του φαινομένου και δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα στο πως αντιμετωπίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αναφέρονται, τόσο οι 

τεχνικές με τις οποίες πραγματοποιείται το ξέπλυμα χρήματος, όσο και τρόποι αντιμετώπισής 

του, ενώ παραθέτονται οι διεθνείς και εγχώριες υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για αυτό. 

Επίσης, δίνεται βάση στην Ελληνική Νομοθεσία, και ιδιαίτερα στον Ν.3691/2008 με τίτλο «για 

την Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», όπου παρουσιάζονται και οι 

κυρώσεις/ποινές που προβλέπονται για τους παραβάτες. Τέλος, παρουσιάζεται μια αναδυόμενη 

μορφή ξεπλύματος χρήματος, η Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 

μέσω ηλεκτρονικών νομισμάτων και συγκεκριμένα του Bitcoin, η οποία απασχολεί ολοένα και 

περισσότερο τις κυβερνήσεις στο θέμα κατά της διαφθοράς και ενδέχεται να τις απασχολήσει 

σε μεγαλύτερο βαθμό στο μέλλον. 

 

1.3.  Ερευνητικά Ερωτήματα 

Στην παρούσα εργασία, πέρα της ανάλυσης του φαινομένου και όλων των θεμάτων που το 

συνοδεύουν, παρουσιάζεται και μια σειρά περιπτώσεων, οι οποίες είναι ύποπτες σε πρώτη 

ματιά και αφορούν συναλλαγές ή δραστηριότητες που μπορεί να σχετίζονται με το ξέπλυμα 

χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Επίσης, γίνεται λόγος και για ένα νέο 

μέσο με το οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ξεπλύματος χρήματος. Το ξέπλυμα 

χρήματος μέσω ηλεκτρονικών νομισμάτων, αναμένεται να απασχολήσει πολύ στο μέλλον τις 

κυβερνητικές αρχές, καθώς βρίσκεται ακόμα σε ένα πρώιμο στάδιο και παρατηρούνται υψηλοί 

ρυθμοί αύξησης. Σε έναν πλήρως ψηφιακό κόσμο, αναδύονται συνεχώς τεχνολογικές 

καινοτομίες που δυσχεραίνουν την προσπάθεια εντοπισμού μιας παράνομης δραστηριότητας. 

Γίνονται συνεχώς προσπάθειες να συμβαδίζει η νομολογία και οι ρυθμίσεις με τις τρέχουσες 

εξελίξεις, όμως αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ελλείψεις σε 

αυτό τον τομέα. Τα ερευνητικά ερωτήματα που προσπαθούν να απαντηθούν είναι: 

 Είναι επαρκείς οι περιπτώσεις που καταγράφονται για να αποφανθούμε με βεβαιότητα 

ότι συντελείται παράνομη δραστηριότητα: 
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 Θα αποτελέσει το Bitcoin μια σημαντική εναλλακτική στις τεχνικές με τις οποίες 

διενεργείται το ξέπλυμα χρήματος; 

 Με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει η νομοθετική ρύθμιση του Bitcoin, ώστε να 

επιτυγχάνονται τα μέγιστα οφέλη τόσο για το κράτος όσο και για την οικονομία; 

 

1.4.  Δομή Εργασίας 

Αρχικά, στην εργασία γίνεται μια εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ελλάδα 

σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος, όπου αναλύονται οι βασικές πληροφορίες του φαινομένου, 

τα βασικά στοιχεία του Ν/ 3691/2008 σχετικά με τις πράξεις που συνιστούν ξέπλυμα χρήματος, 

τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, τα προληπτικά μέτρα και τις κυρώσεις/ποινές που προβλέπονται. 

Επίσης, καταγράφεται και η αξιολόγηση της Ελληνικής Νομοθεσίας σύμφωνα με την Financial 

Action Task Force. 

Στη συνέχεια, γίνεται μια βαθύτερη προσέγγιση στο φαινόμενο, καθώς αναλύονται οι 

έννοιες, τα χαρακτηριστικά και οι συνήθεις περιπτώσεις των όρων «οικονομικό έγκλημα» και 

«ξέπλυμα χρήματος». Επίσης, παρουσιάζονται οι φάσεις, τα μοντέλα και οι τεχνικές, με τις 

οποίες πραγματοποιείται το ξέπλυμα χρήματος, ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητό το 

φαινόμενο και οι διαδικασίες που το περιβάλουν.  

Συνεχίζοντας, γίνεται μια προσπάθεια με μία λεπτομερή καταγραφή ασυνήθιστων 

συναλλαγών και δραστηριοτήτων να αναγνωριστούν περιπτώσεις, στις οποίες συντελείται 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κάτι τέτοιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως πρότυπο για την αναγνώριση περιπτώσεων που μπορεί να συναντήσουμε σε συναλλαγές. 

Επίσης, παρουσιάζεται μια μελέτη σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος μέσω ηλεκτρονικών 

νομισμάτων, και ιδιαίτερα μέσω του νομίσματος Bitcoin. 

Τέλος, καταγράφονται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας και οι προτάσεις για 

μελλοντικές έρευνες που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στο συγκεκριμένο θέμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο                                                                                               

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

2.1.   Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν οι νεότερες και σημαντικότερες 

έρευνες και επιστημονικά άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά άρθρα στην διεθνή 

ακαδημαϊκή κοινότητα. Περιλαμβάνονται μελέτες τόσο για το φαινόμενο της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όσο και για την πραγματοποίηση του φαινομένου 

μέσω ηλεκτρονικών νομισμάτων, θέμα που αποτελεί στοιχείο μελέτης της παρούσας εργασίας 

σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

2.2.   Έρευνες Σχετικά Με Το Ξέπλυμα Χρήματος 

Οι Geiger και Wuensch (2007), εξέτασαν την σχέση κόστους – οφέλους των πολιτικών για την 

αντιμετώπιση της φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένα μέτρο θα πρέπει να εφαρμοστεί μόνο εάν τα οφέλη 

ξεπερνούν κατά πολύ το κόστος εφαρμογής. Δεν είναι εφικτό να τοποθετηθεί ένα μεγάλο βάρος 

στην κοινωνία και στην οικονομία χωρίς αντίστοιχα αποτελέσματα. Ως κοινή ομολογία θα 

πρέπει να θεωρηθεί το γεγονός ότι το σημερινό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος 

του παράνομου χρήματος έχει αποτύχει στον αρχικό του στόχο, δηλαδή την μείωση των 

γενεσιουργών αδικημάτων. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι αρκετά ισχυρό και διανύει 

μεγάλο χρονικό διάστημα ζωής, όμως ο αρχικός στόχος της πρόληψης των γενεσιουργών 

αδικημάτων έχει αντικατασταθεί από άλλες επιθυμίες, κάτι που μπορεί να προξενήσει ζημιές 

στους νόμιμους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. 

Η Leong (2007), μελετώντας τα πιθανά μέτρα για το ξέπλυμα χρήματος, συμπέρανε ότι 

το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι, χωρίς αμφιβολία, παγκόσμιο φαινόμενο και γι’ αυτό οι 

στρατηγικές για την αντιμετώπισή του θα πρέπει να έχουν διεθνή διάσταση. Δεν υφίσταται 

μεμονωμένη βιομηχανία ή χώρα, η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το φαινόμενο μόνη 

της χωρίς μια συνεκτική προσέγγιση. Τα κοινά στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνουν οι 

προσπάθειες θα πρέπει να είναι η ποινικοποίηση του φαινομένου, η δήμευση των προϊόντων 
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των εγκλημάτων και η διεθνής συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Επίσης, 

είναι σημαντικό να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της πρόληψης του ξεπλύματος 

χρήματος και του αποκλεισμού των ατόμων από το οικονομικό γίγνεσθαι, όπως και ισορροπία 

ανάμεσα στο δικαίωμα του ερευνητή να διερευνήσει και του πολίτη στα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Παρά τις τεράστιες προσπάθειες για συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, των 

υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, το 

φαινόμενο παραμένει σε έξαρση, με αποτέλεσμα να εγείρονται αμφιβολίες για το κατά πόσο 

οι παραδοσιακές τεχνικές κατά του ξεπλύματος χρήματος μπορούν να φανούν 

αποτελεσματικές στον στόχο τους. 

Ο Araujo (2008), πραγματοποιεί μελέτη για την αποτελεσματικότητα της παροχής 

κινήτρων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Διαπιστώθηκε ότι, παρά τις 

προσπάθειες των αρχών για την καταπολέμηση του φαινομένου, η αποτελεσματικότητα μια 

προσέγγισης που βασίζεται σε κίνητρα έχει μειωθεί λόγω της ύπαρξης κρυφών πληροφοριών 

που σχετίζονται με την ικανότητα ή την βούληση των τραπεζών να ανταπεξέλθουν στην 

πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος. 

Ο Biagioli (2008), προσπαθεί να προσδιορίσει το μέγεθος του φαινομένου του 

ξεπλύματος χρήματος. Επισημαίνει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα διπλό κίνδυνο : είτε 

να υποεκτιμήσουμε το συγκεκριμένο οικονομικό έγκλημα, το οποίο μπορεί να σημαίνει μείωση 

της προσοχής στην καταπολέμηση και πρόληψή του, είτε να το υπερεκτιμήσουμε, με 

αποτέλεσμα να μειωθούν οι προσωπικές ελευθερίες από έναν «εχθρό» που δεν είναι τόσο 

επικίνδυνος. Στην προσπάθεια να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο άκρων, πρέπει 

να έχουμε κατά νου το σημείο εκκίνησης, δηλαδή την ανάγκη από το σύστημα στο σύνολό του 

να φέρει κάποιες δαπάνες συμμόρφωσης με τα μέτρα που λαμβάνονται κατά του οικονομικού 

εγκλήματος. Τονίζει, ότι Πρέπει να διασφαλιστεί ότι, τουλάχιστον, τα οφέλη που λαμβάνονται 

να υπερισχύουν των εν λόγω δαπανών. 

Ο Salifu (2008), μετά από την έρευνά του σχετικά με τα φαινόμενα του οικονομικού 

εγκλήματος και της διαφθοράς, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το θεσμικό και νομικό πλαίσιο 

για την καταπολέμηση της διαφθοράς ποικίλει από κοινωνία σε κοινωνία. Υποστηρίζει ότι οι 

προσπάθειες για την εξάλειψή του φαινομένου είναι απίθανο να είναι απόλυτα επιτυχείς στις 

ανεπτυγμένες χώρες, πόσο μάλλον στις αναπτυσσόμενες. Για την καλύτερη καταπολέμηση του 

προβλήματος αυτού, η κάθε χώρα θα πρέπει να επιλέξει μια προσέγγιση που να ταιριάζει που 

να ταιριάζει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική της κατάσταση. Η διαφθορά, μεταξύ 
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άλλων, δεν είναι έγκλημα που γνωρίζει σύνορα, αλλά αποτελεί διεθνές πρόβλημα. Επιβάλλεται 

η διμερής και πολυμερής συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων για να περιοριστεί το πρόβλημα 

παγκοσμίως, με την πολύτιμη υποστήριξη της κοινωνίας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

για τον περιορισμό του σε εγχώριο επίπεδο. Βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνιέται, όπως είπε και 

οι Rose – Ackerman (1999), ότι το κόστος της ολοκληρωτικής εξάλειψης της διαφθοράς είναι 

απαγορευτικό, γι’ αυτό πρέπει να γίνονται καλά σχεδιασμένες κινήσεις. 

Η He (2010), προσπαθεί να περιγράψει αντικειμενικά τις διάφορες τεχνικές ξεπλύματος 

βρώμικου χρήματος και να θέσει αντίμετρα για την αποτελεσματική καταπολέμηση του 

φαινομένου. Επειδή το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί γενεσιουργό αδίκημα, αν εξαλειφθεί ριζικά 

θα επέλθει μεγάλη μείωση στην παγκόσμια εγκληματικότητα. Σήμερα, μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους, όπως λαθρεμπόριο μετρητών, ακίνητης περιουσίας, 

«υπόγειας» τραπεζικής, εταιριών «βιτρίνας», ή με πιο σύγχρονες μεθόδους, όπως διαδικτυακών 

συναλλαγών που δεν απαιτούν προσωπικές συνδιαλλαγές. Η καταπολέμηση του ξεπλύματος 

χρήματος είναι ένας αγώνας ανάμεσα στη δικαιοσύνη και το κακό. Είναι πολύ σημαντικό, να 

αποκαλυφθεί το μυστικό πέπλο της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, έτσι ώστε να 

μπορούμε να την καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά. Εκτός αυτού, η 

καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος δεν είναι ευθύνη που επωμίζεται μόνο η κυβέρνηση, 

αλλά όλα τα κοινωνικά στρώματα της κοινωνίας πρέπει να αποδείξουν την ευαισθητοποίηση 

τους για το φαινόμενο ώστε να οικοδομηθεί μια «καθαρή» οικονομία. 

Ο Merlonghi (2010), διερωτάται για την αντιφατική σχέση που δημιουργείται μεταξύ 

της υιοθέτησης καινοτόμων μέσων πληρωμών και της καταπολέμησης του οικονομικού 

εγκλήματος, και τον ρόλο που πρέπει να αναλάβουν οι Κεντρικές Τράπεζες και οι Financial 

Intelligence Units.Η εξέλιξη του κόσμου της πληροφορικής έχει άμεση επιρροή σχετικά με τα 

μέσα και τους διαύλους πληρωμών, με επακόλουθο αντίκτυπο τόσο στο σύστημα πληρωμών 

και στις λειτουργικές επιλογές που είναι διαθέσιμες στους χρήστες. Όπως συμβαίνει πάντα, η 

θεωρητική ουδετερότητα των μέσων δεν τους εμποδίζει από το να χρησιμοποιηθούν για 

παράνομους σκοπούς ή διφορούμενες. Το  χρηματοπιστωτικό σύστημα θα πρέπει να στοχεύει 

στην αποθάρρυνση των εγκληματικών ενεργειών. Ασφαλώς, οι τρόποι με τους οποίους η 

μεταφορά των κεφαλαίων εκτελείται μπορεί, και πρέπει, να ενθαρρύνουν την απόδοση των 

νόμιμων επιχειρήσεων, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να δυσχεράνουν ή να εμποδίζουν την 

επίτευξη των παράνομων στόχων. Η αξιοπιστία και ο έλεγχος των στοιχείων του συστήματος 

θα πρέπει να διατηρηθεί σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των χρηστών που δρουν μέσα στα 

όρια της νομιμότητας. Η τεχνολογική πρόοδος θα πρέπει να εφαρμόζεται για την επίτευξη των 
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στόχων της νόμιμης λειτουργίας της αγοράς, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο για το άνοιγμα 

νέων διόδων παρανομίας, όπως οι αυτοματοποιημένες και ανώνυμες συναλλαγές. 

Ο Simser (2012), προσπαθεί να διερευνήσει τις τυπολογίες, καθώς και τις αναδυόμενες 

τάσεις και απειλές στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ξεκινά 

συνήθως με μετρητά, τα οποία επιδιώκουν να «τρυπώσουν» σε οποιαδήποτε ρωγμή και 

ευπάθεια των συστημάτων A.M.L. Υπάρχουν κίνδυνοι από τα συστήματα που χρησιμοποιούμε 

για να μοιραστούμε και να μεταφέρουμε αξία, είτε πρόκειται για διαδικτυακή συναλλαγή είτε 

με τη μορφή μιας προπληρωμένης κάρτα. Επίσης, οι αναδυόμενες παράνομες δραστηριότητες 

μπορούν να οδηγήσουν σε νέες τεχνικές και προβλήματα. Τα συστήματα AML επιβάλλουν, 

συνήθως, κανόνες με βάση τον κίνδυνο. Για να παραμείνουν ισχυρά, τα συστήματα αυτά 

πρέπει να λαμβάνουν συνεχώς υπόψη της διαμορφούμενες τάσεις και απειλές. 

Η Murray (2013) υποστηρίζει την ένταξη και την ανάπτυξη, στο πλαίσιο της επιβολής 

του νόμου, των σχετικών επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν να 

πραγματοποιηθούν στρατηγικές αναλύσεις για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος.  

Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος παραμένει ένα δύσκολο έγκλημα για την άσκηση δίωξης, 

όμως, είναι έγκλημα «κλειδί» που επιτρέπει στις ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος να 

διευρύνουν την επιρροή τους στις χώρες. Αυτοί που επιβάλουν τον νόμο, θα πρέπει να 

διευρύνουν την προσέγγισή τους στην μείωση αυτού του εγκλήματος, με την ανάπτυξη 

σχετικών ικανοτήτων για την αποδιοργάνωση του. 

Ο De Koker (2014), προσπαθεί να διερευνήσει τον σκοπό, την επίτευξη και την 

αποτελεσματικότητα του πλαισίου για την ταυτοποίηση του πελάτη, σύμφωνα με την Financial 

Action Task Force. Οι αρχές αναγνώρισης, καθοδήγησης και πρακτικής της FATF οδήγησαν 

σε διαδικασίες που είναι σε μεγάλο βαθμό γραφειοκρατικές και δεν εξασφαλίζουν ότι η απάτη 

ταυτότητας αποτρέπεται αποτελεσματικά. Οι αυστηρές υποχρεώσεις αναγνώρισης, από την 

άλλη πλευρά, μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην οικονομική ένταξη, αφήνοντας την FATF με 

μικρά περιθώρια για αύξηση των προτύπων της. Πιο μακροπρόθεσμα, οι απαντήσεις 

βρίσκονται στη βελτίωση των εθνικών συστημάτων αναγνώρισης που. Το σημείο εκκίνησης 

της πορείας προς ένα βελτιωμένο σύστημα έγκειται, ωστόσο, στην αναγνώριση των αδυναμιών 

της τρέχουσας προσέγγισης. 

Η Dion (2015), περιγράφει τις φιλοσοφικές θέσεις για τις δραστηριότητες του 

ξεπλύματος χρήματος, ανάλογα με τον τρόπο που βλέπει κανείς την ηθική και το δίκαιο. Ο 

δύσπιστος τρόπος (ηθικός σχετικισμός) ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγενή 
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έννοια του καλού/κακού. Ο νομικά εστιασμένος τρόπος (νομικός θετικισμός) προϋποθέτει ότι 

η ηθική είναι άσχετη, όταν οι νομοθέτες κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ο τρόπος της 

στρέβλωσης (νομική ηθικολογία) θεωρεί δεδομένο ότι οι νομοθέτες αποφασίζουν τι είναι 

ηθικό/ανήθικο. Ο ηθικά εστιασμένος τρόπος (κανονιστική ηθική) σημαίνει ότι η ηθική είναι 

κάτι διαφορετικό από το νόμο. Κάθε μία από τις τέσσερις φιλοσοφικές θέσεις για το ξέπλυμα 

χρήματος έχει τη δική του τις παγίδες της. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να γνωρίζουμε από 

πριν τις πεποιθήσεις μας, κατά την εξέταση των δραστηριοτήτων για ξέπλυμα χρήματος από 

νομικά ή/και ηθική άποψη. 

Ο Gilmour (2015), στο άρθρο του παρέχει μια κατανόηση των ειδικών τεχνικών μέσω 

των οποίων τα παράνομα κεφάλαια που δημιουργούνται από εγκληματίες μετακινούνται, 

μεταφέρονται και νομιμοποιούνται στην οικονομία μέσω επιχειρήσεων εντάσεως ρευστών 

χρημάτων, σε διεθνές επίπεδο. Παρά τη σημαντική έρευνα για τις τυπολογίες για το ξέπλυμα 

χρήματος, η χρήση των ταχυμεταφορών μετρητών και οι επιχειρήσεις εντάσεως μετρητών έχει 

παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφη, ανεξάρτητα από την αυξημένη εφαρμογή των πολιτικών 

για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (AML) Φαίνεται πως οι επιχειρήσεις 

εντάσεως μετρητών είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε ξέπλυμα χρήματος, παρά τις μεγάλες 

προσπάθειες των AML που επικεντρώθηκαν στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος σε 

ένα ευρύ φάσμα τομέων της οικονομίας. 

Ο Naheem (2015)  έχει ως στόχο να ξεκινήσει με την υπόθεση ότι το ξέπλυμα χρήματος 

μέσω της χρήσης των επενδύσεων θα εξακολουθεί να συμβαίνει και θα γίνεται ολοένα και πιο 

πολύπλοκο για να αποφύγουν τον εντοπισμό. Η όλο και αυξανόμενη πολυπλοκότητα των 

συστημάτων για το ξέπλυμα χρήματος σημαίνει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να είναι πιο 

προσεκτικές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν και ιεραρχούν τις πληροφορίες. 

Ο έλεγχος σημείων αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά έχει περιορισμούς και μπορεί να 

παρέχει φαινομενικά όλες τις απαντήσεις, αλλά να χαθεί η ευρύτερη εικόνα του τι συμβαίνει 

στην πραγματικότητα.  
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2.3.   Έρευνες Σχετικά Με Το Ξέπλυμα Χρήματος Μέσω Ηλεκτρονικών 

Νομισμάτων 

Ο Keene (2011), προσπαθεί να αναδείξει τις αναδυόμενες απειλές στον κυβερνοχώρο, με 

ιδιαίτερη αναφορά στο οικονομικό έγκλημα στον εικονικό κόσμο, καθώς και να προτείνει 

τρόπους με τους οποίους μπορεί να μετριαστεί ο κίνδυνος. O Keene, τονίζει ότι απαιτείται μια 

ενιαία παγκόσμια προσέγγιση για την αντιμετώπιση της εν λόγω απειλής. Ένα πρόσθετο 

πρόβλημα, δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα των χρηματοοικονομικών, είναι ότι από τη 

στιγμή που εισέρχονται τα παράνομα κεφαλαία στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, 

είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν. Η φύση του οικονομικού εγκλήματος είναι ότι οι 

δράστες του πάντα θα προσπαθούν να βρουν μια αδυναμία του συστήματος, ώστε να την 

εκμεταλλευτούν. Το μέλλον του εγκλήματος, ιδίως του οικονομικού εγκλήματος, είναι η 

χρησιμοποίηση των διαρκώς εξελισσόμενων τεχνολογιών στο περιβάλλον του κυβερνοχώρου. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απειλή αποτελεσματικά, οι επιπτώσεις των νέων 

τεχνολογιών θα πρέπει να γίνουν κατανοητές και να μην αγνοούνται. 

Η Lui (2014) θεωρεί πως υπάρχει μια σαφής συναίνεση της γνώμης ότι τα εικονικά 

περιβάλλοντα και εικονικά νομίσματα συνιστούν ξέπλυμα χρήματος και απειλή για τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αυτό που είναι λιγότερο σαφές, ωστόσο, είναι το επίπεδο 

του κινδύνου που παρουσιάζουν. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας της δείχνουν ότι το ξέπλυμα 

χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μπορεί να λάβει χώρα μέσα στο εικονικό 

περιβάλλον. Το εικονικό ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

προσφέρουν υψηλά επίπεδα ανωνυμίας, δυνητικά χαμηλά επίπεδα ανίχνευσης, και 

αφαιρούνται πολλοί από τους κινδύνους που συνδέονται με τα πραγματικά νομίσματα. Μεγάλα 

ποσά μπορούν να ξεπλυθούν σε εικονικά περιβάλλοντα, αλλά αυτό αυξάνει εκθετικά το 

επίπεδο της προσπάθειας αυτών που εμπλέκονται στη δημιουργία των λογαριασμών, στην 

τοποθέτηση, στην διαστρωμάτωση και στην επανένταξη των κεφαλαίων. 

Ο Simser (2015) διερευνεί την πρόκληση του Bitcoin  για τις ρυθμιστικές αρχές, 

ιδιαίτερα τις ρυθμιστικές αρχές του ξεπλύματος χρήματος. Το  Bitcoin βασίζεται σε πολύπλοκο 

κώδικα υπολογιστή που υποστηρίζεται από μια ισχυρή κοινότητα σε ένα δίκτυο peer-to-peer. 

Σε αντίθεση με άλλα εικονικά νομίσματα, το Bitcoin φαίνεται να έχει κερδίσει την αγορά και 

ως εκ τούτου δημιουργεί μοναδικές προκλήσεις για τις ρυθμιστικές αρχές. To Bitcoin 

προσφέρει έναν ανώνυμο μηχανισμό συναλλαγών και δυνητικά μπορεί να απευθυνθεί σε 

εγκληματίες και σε άλλους που θέλουν να αποφύγουν τους ελέγχους που επιβάλλονται από 
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τους κανόνες AML. Για τις κυβερνήσεις, η αποκεντρωμένη λειτουργία του και η έλλειψη μιας 

κεντρικής αρχής το καθιστά ώς μια προκλητική μορφή νομίσματος για ρύθμιση. Η πρόκληση 

θα είναι να επιβληθεί το σωστό νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς να καταπνίγεται η καινοτομία. 

 

2.4.   Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με όλες τις παραπάνω απόψεις που έχουν διατυπωθεί, το φαινόμενο του ξεπλύματος 

χρήματος βρίσκεται σε έξαρση τα τελευταία χρόνια. Είναι σημαντικό, για την εύρυθμη 

λειτουργία της οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο, κάτι όμως που πρέπει να γίνει με 

συνεργασία όλων των κρατών. Το οικονομικό έγκλημα αποτελεί πηγή για μια σειρά άλλων 

εγκλημάτων, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να εξαλειφθεί. Ακόμα, είναι γεγονός ότι σε πολλές 

περιπτώσεις η νομοθεσία δεν είναι επαρκής και δημιουργούνται πολλά προβλήματα στην 

αντιμετώπιση του φαινομένου. Τέλος, παρατηρείται μια συνεχής προσπάθεια, από την μεριά 

των εγκληματιών, για την ανεύρεση νέων τεχνικών ξεπλύματος χρήματος, όπως είναι η 

χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών νομισμάτων. Οι οικονομικοί εγκληματίες, εκμεταλλευόμενοι 

κάποια χαρακτηριστικά τους, όπως η ανωνυμία, καταφέρνουν και αποφεύγουν τους ελέγχους 

των A.M.L., κάτι το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στο 

μέλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο                                                                                               

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

3.1. Εισαγωγή 

Το ξέπλυμα χρήματος είναι η διαδικασία της απόκρυψης παράνομων πηγών εσόδων που 

προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες με σκοπό να εμφανίζονται ώς νόμιμες. Η 

νομοθεσία που περιβάλει το φαινόμενο του ξεπλύματος χρήματος στοχεύει στο να εξασφαλίσει 

ότι “το έγκλημα δεν επιβραβεύεται” εμποδίζοντας τον δράστη να καρπωθεί τους καρπούς της 

εγκληματικότητας. Το επιτυχημένο ξέπλυμα χρήματος ουσιαστικά επιβραβεύει το έγκλημα και 

επομένως αποτελεί ένα κίνητρο για την διάπραξη μελλοντικών εγκλημάτων. Επομένως, η 

νομοθεσία παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος δεν είναι μόνο για την 

αντιμετώπιση του εγκλήματος της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, αλλά επίσης μπορεί να 

είναι ένα απαραίτητος μηχανισμός για την καταπολέμηση των κερδοσκοπικών εγκλημάτων 

στο σύνολο. Σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το θεσμικό πλαίσιο και 

την Ελληνική νομοθεσία για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες. 

 

3.2. Βασικές Πληροφορίες Του Φαινομένου Στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, σήμερα, ισχύει ο νόμος Ν.3691/2008 με τίτλο «για την Πρόληψη και καταστολή 

της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις». Ο νόμος Ν.3691/2008 ενσωματώνει τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και της 

Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποτελεί εφαρμοστικό μέτρο 

της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ. Σημαντικές τροποποιήσεις του Ν. 3691/2008 πραγματοποιήθηκαν 

μεταγενέστερα με το Ν. 3875/2010, αφορά κυρίως στο ποινικό αδίκημα της χρηματοδότησης 

της τρομοκρατίας, και το Ν. 3932/2011, αφορά στη διάρθρωση της Αρχής Καταπολέμησης του 

ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τις διαδικασίες 

δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των υποκείμενων σε συγκεκριμένες οικονομικές 

κυρώσεις προσώπων, ομάδων ή οντοτήτων). Σε γενικές γραμμές, φαίνεται ότι το αδίκημα του 

ξεπλύματος χρήματος δεν εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Τα περιορισμένα δεδομένα σχετικά 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1.60-26.10.2005-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1.60-26.10.2005-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N.3875_2010.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D.3932_2011.pdf
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με τις διώξεις και τις καταδίκες δείχνουν ότι υπάρχει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό καταδίκης. Η 

ποινικοποίηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι πολύ πρόσφατη, από τον Ιούλιο 

του 2004, και δεν έχουν σημειωθεί τέτοιου είδους περιπτώσεις ακόμα. Οι διατάξεις σχετικά με 

τη δήμευση της περιουσίας που προήλθε από μη νόμιμες διαδικασίες δεν συμμορφώνονται 

πλήρως με τα διεθνή πρότυπα και η έλλειψη στατιστικών στοιχείων αναστέλλει τη μέτρηση 

του τρέχοντος επιπέδου εφαρμογής. 

Το προληπτικό σύστημα που ασχολείται με την ταυτοποίηση του πελάτη είναι γενικά 

ανεπαρκές και δεν συνάδει με τα διεθνή πρότυπα. Η Τράπεζα της Ελλάδος, μετά την ψήφιση 

του νέου νόμου, ανέλαβε την πρωτοβουλία να εισαγάγει πιο ολοκληρωμένες απαιτήσεις για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπό την εποπτεία της. Σε σχέση με την υποχρέωση υποβολής 

εκθέσεων, δεδομένου του μεγέθους και της αυξανόμενης πολυπλοκότητα της εγκληματικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα, ο συνολικός αριθμός των εκθέσεων για ύποπτες συναλλαγές 

φαίνεται χαμηλός, με σχεδόν καμία έκθεση πέρα του τραπεζικού τομέα. Επιπλέον, τα 

αποτελέσματα από τις περιπτώσεις που ελέγχθηκαν είναι, επίσης, ανεπαρκή. Υπάρχουν 

ελλείψεις στην εποπτεία του τραπεζικού τομέα και, ακόμα περισσότερες, στον τομέα των 

κινητών αξιών, ενώ τα μέτρα είναι σχεδόν ανύπαρκτα στον τομέα των χρηματοοικονομικών 

προϊόντων. Γενικά, υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά το επίπεδο ευαισθητοποίησης 

και δέσμευσης για την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων αντιμετώπισης του ξεπλύματος 

χρήματος από τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα. 

Δεν υπάρχει καμία ολοκληρωμένη μελέτη για το ακριβές ποσό των χρημάτων που 

προκύπτουν από παράνομες δραστηριότητες, ούτε για το ποσό των χρημάτων που τελικά 

νομιμοποιείται. Ωστόσο, το 2006, το Υπουργείο Οικονομικών προετοίμασε μια μελέτη των 

εσόδων που κερδίζονται από τέσσερις τύπους παράνομης δραστηριότητας: την παράνομη 

πορνεία, την διακίνηση ναρκωτικών, το λαθρεμπορίου τσιγάρων και το λαθρεμπόριο 

οινοπνευματωδών. Στη μελέτη αυτή, η εκτίμηση του ακαθαρίστου ποσού που προέκυψε από 

τις τέσσερις αυτές μορφές εγκληματικής δραστηριότητας ήταν περίπου 1,6 δισεκατομμύρια 

ευρώ, δηλαδή το 1% του αντίστοιχου ΑΕΠ.  Έτσι, αναμένεται ότι τα έσοδα όλων των 

οργανωμένων οικονομικών εγκλημάτων στην Ελλάδα θα ήταν πολύ σημαντικό ποσό. 

Στην Ελλάδα είναι διαθέσιμες πολύ περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενες μεθόδους ξεπλύματος χρήματος και τις τεχνικές που εφαρμόζονται. 

Ελληνική έρευνες έχουν αποκαλύψει ότι χρησιμοποιούνται οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις 

επενδύσεων (investment firms), τα αμοιβαία κεφάλαια, οι υπεράκτιες εταιρείες, τα 
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ανταλλακτήρια συναλλάγματος, οι νέο – ιδρυθείσες εταιρείες και οι έμποροι πολύτιμων 

μετάλλων. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, χρησιμοποιούνται οι «παραδοσιακές» μέθοδοι 

τοποθέτησης, όπως οι τραπεζικές καταθέσεις και η απόκτηση μετοχών στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών, καθώς και άλλες μέθοδοι διαστρωμάτωσης, όπως οι δομημένες εγχώριες και 

διεθνείς πράξεις που πραγματοποιούνται από συγγενείς και άλλα τρίτα μέρη που συνδέονται 

με τους παραβάτες. 

Η Ελλάδα θεωρείται από τις αρχές ως μια χώρα χαμηλού κινδύνου για τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, αν και έχει κατά το παρελθόν υπαχθεί σε κάποια εγχώρια 

τρομοκρατική δραστηριότητα. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της διεθνούς τρομοκρατίας, δεν 

έχουν βρεθεί στην Ελλάδα μέχρι σήμερα περιουσιακά στοιχεία τρομοκρατικών ομάδων ή 

τρομοκρατών. Οι ελληνικές αρχές δεν έχουν επίγνωση των εναλλακτικών συστημάτων 

εμβασμάτων που λειτουργούν στη χώρα (αν και τα εν λόγω συστήματα πρέπει να γίνονται 

μέσω τηλεφωνικών κέντρων), αλλά και πάλι, δεν υπάρχει συστηματική μελέτη για την 

εξακρίβωση της ύπαρξης τους. Οι ελληνικές αρχές εντόπισαν, ωστόσο, τη μεταφορά μετρητών 

μεταξύ των συνόρων, ιδιαίτερα με τη χρήση τουριστικών λεωφορείων, η οποία μπορεί να 

ελλοχεύει πιθανούς κινδύνους για χρηματοδότηση τρομοκρατίας. 

Ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων λειτουργεί στην Ελλάδα, στα οποία 

περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρίες και υπηρεσίες: ασφάλειες ζωής, εταιρείες επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου, εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη 

περιουσία, εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία, 

εταιρείες επενδύσεων διαμεσολάβησης, εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων των μελών του Χρηματιστηρίου, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης 

και πρακτορείων απαιτήσεων (Leasing και Factoring), ανταλλακτήρια συναλλάγματος και 

επιχειρήσεις εμβασμάτων. 

 

3.3. Ελληνική Financial Intelligence Unit (FIU) 

Στην Ελλάδα, λειτουργεί Financial Intelligence Unit (FIU) με την ονομασία «Αρχή 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της 

Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης». Η 

Αρχή αποτελεί την εθνική μονάδα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και ελέγχου των 

δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης συνεισφέροντας στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της 
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δημοσιονομικής  και οικονομικής πολιτικής. Έργο της, σύμφωνα με το  ν.3691/2008, όπως 

τροποποιήθηκε με το ν.3932/2011, είναι η συγκέντρωση, ανάλυση διερεύνηση και επεξεργασία 

αναφορών υπόπτων συναλλαγών που διαβιβάζονται σ’ αυτή από τα υπόχρεα νομικά και 

φυσικά πρόσωπα καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση της και 

σχετίζεται με τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.  

Η Αρχή διαρθρώνεται σε τρεις (3) επιμέρους Μονάδες ως εξής: 

 Α' Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών η οποία συγκροτείται 

από τον Πρόεδρο και επτά (7) μέλη της αρχής. 

 Β' Μονάδα Οικονομικών Κυρώσεων κατά Υπόπτων Τρομοκρατίας η οποία 

συγκροτείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) μέλη της αρχής 

 Γ' Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης η οποία συγκροτείται 

από τον Πρόεδρο και δύο  (2) μέλη της αρχής. (στη Μονάδα Γ΄ υποβάλλεται η Δήλωση 

Περιουσιακής Κατάστασης των υπόχρεων, σύμφωνα με τους ανωτέρω νόμους, 

οντοτήτων) 

Ο Πρόεδρος είναι ανώτατος Εισαγγελικός Λειτουργός εν ενεργεία (Αντεισαγγελέας Αρείου 

Πάγου) και επιλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού 

Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. 

Στην ελληνική Αρχή έχουν ανατεθεί εκτεταμένες εξουσίες και αρμοδιότητες, και 

υπάρχει μια σαφής βούληση από την πλευρά των αρχών να δημιουργήσουν μια 

αποτελεσματική αρχή που να μπορεί να οδηγήσει στην καταπολέμηση του ξεπλύματος 

χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες 

σχετικά με την τρέχουσα δομή και την ικανότητα της μονάδας να εκτελέσει σωστά τα 

καθήκοντά και τις λειτουργίες της, ιδίως τις παραδοσιακές βασικές λειτουργίες μιας Αρχής 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η Ελλάδα 

πρέπει να αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα τα θέματα διαρθρωτικού χαρακτήρα που τίθενται 

από το σημερινό μοντέλο Financial Intelligence Unit. 

Η Financial Intelligence Unit της Ελλάδος έχει περιορισμένη πρόσβαση στις 

οικονομικές και διοικητικές πληροφορίες που απαιτούνται για να επιτελέσει σωστά το έργο 

της. Έχει, επίσης, σοβαρές ανεπάρκειες, ιδίως όσον αφορά τους ειδικούς χρηματοοικονομικούς 

αναλυτές, σε  οργανωτικά και τεχνικά μέσα για να εκτελέσει πλήρως και αποτελεσματικά τα 

καθήκοντά της. Η Financial Intelligence Unit πρέπει να λαμβάνει ενισχυμένα μέτρα για να 

http://www.hellenic-fiu.gr/images/stories/files/v3691_2008.pdf
http://www.hellenic-fiu.gr/images/stories/files/N3932_2011_tropopoiitikos_of_N3691_2008.pdf
http://www.hellenic-fiu.gr/images/stories/files/EntypoPothen.pdf
http://www.hellenic-fiu.gr/images/stories/files/EntypoPothen.pdf
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διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που διαθέτει είναι περισσότερο ασφαλείς. Οι περιοδικές 

εκθέσεις που δημοσιεύονται σχετικά με τη δραστηριότητα της μονάδας δεν είναι αρκετά 

περιεκτικές, ειδικά σε σχέση με λεπτομερή στατιστικά στοιχεία, τυπολογίες και τάσεις. Η 

Ελλάδα πρέπει να αναδιαρθρώσει την Financial Intelligence Unit για να είναι αποτελεσματική. 

 

3.4. Βασικά Στοιχεία Του Νόμου Ν.3691/2008 

3.4.1. Πράξεις που συνιστούν ξέπλυμα χρήματος 

Νομιμοποίηση εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) αποτελούν 

οι ακόλουθες πράξεις, όπως προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 3691/2008: 

α. Η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από 

εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες, με 

σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της ή την παροχή 

συνδρομής σε οποιονδήποτε εμπλέκεται στις δραστηριότητες αυτές, προκειμένου να 

αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεων του. 

β. Η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, όσον αφορά 

στη φύση, προέλευση, διάθεση, διακίνηση ή χρήση περιουσίας ή στον τόπο όπου αυτή 

αποκτήθηκε ή ευρίσκεται ή την κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών με αυτή 

δικαιωμάτων, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από 

εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες. 

γ. Η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει κατά το χρόνο της 

κτήσης ή της διαχείρισης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματικές 

δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες. 

δ. Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη 

διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, με 

σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα. 

ε. Η σύσταση οργάνωσης ή ομάδας δύο τουλάχιστον ατόμων για τη διάπραξη μιας ή 

περισσότερων από τις πράξεις που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α΄ έως δ΄ και 

η συμμετοχή σε τέτοια οργάνωση ή ομάδα. 
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3.4.2. Υπόχρεοι στις διατάξεις του νόμου 

Τα υπόχρεα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 3691/2008, 

όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 του ιδίου νόμου, είναι τα παρακάτω: 

α) Τα πιστωτικά ιδρύματα, 

β) Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, 

γ) Οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, 

δ) Οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, 

ε) Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, οι εταιρείες ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, οι 

λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας και οι ιδιώτες ελεγκτές, 

στ) Οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι και οι εταιρείες φορολογικών ή 

φοροτεχνικών συμβουλών, 

ζ) Οι κτηματομεσίτες και οι κτηματομεσιτικές εταιρείες, 

η) Οι επιχειρήσεις καζίνο και τα καζίνο επί πλοίων με ελληνική σημαία, καθώς και οι 

επιχειρήσεις, οργανισμοί και άλλοι φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που 

διοργανώνουν ή και διεξάγουν τυχερά παιχνίδια και πρακτορεία που σχετίζονται με τις 

δραστηριότητες αυτές, 

θ) Οι οίκοι δημοπρασίας, 

ι) Οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας, όταν η σχετική συναλλαγή γίνεται σε μετρητά και 

η αξία της ανέρχεται τουλάχιστον σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, ανεξάρτητα αν 

αυτή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες, μεταξύ των οποίων φαίνεται 

να υπάρχει κάποια σχέση. 

ια) Οι εκπλειστηριαστές, 

ιβ) Οι ενεχυροδανειστές, 

ιγ) Οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι, όταν συμμετέχουν, είτε ενεργώντας εξ 

ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων είτε βοηθώντας στο σχεδιασμό ή στην 

υλοποίηση συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά με: 

α. Την αγορά ή πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων, 

β. τη διαχείριση χρημάτων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των 

πελατών τους, 

γ. το άνοιγμα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών 

ταμιευτηρίου ή λογαριασμών τίτλων, 
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δ. την οργάνωση των αναγκαίων εισφορών για τη σύσταση, λειτουργία ή 

διοίκηση εταιρειών, 

ε. τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών, καταπιστευμάτων (trusts) ή 

ανάλογων νομικών σχημάτων. 

ιδ) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες και 

καταπιστεύματα (trusts), εξαιρουμένων των προσώπων που αναφέρονται στα 

παραπάνω στοιχεία στ΄ και ιγ’, τα οποία παρέχουν κατά επιχειρηματική δραστηριότητα 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες υπηρεσίες σε τρίτα μέρη: 

− συστήνουν εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα, 

− ασκούν ή μεριμνούν ώστε άλλο πρόσωπο να ασκήσει καθήκοντα διευθυντή ή 

διαχειριστή εταιρείας ή εταίρου εταιρείας ή παρόμοιας θέσης, σε άλλα νομικά 

πρόσωπα ή σχήματα, 

− παρέχουν καταστατική έδρα, επιχειρηματική διεύθυνση, ταχυδρομική ή 

διοικητική διεύθυνση και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές υπηρεσίες για εταιρεία 

ή κάθε άλλο νομικό πρόσωπο ή σχήμα, 

− ενεργούν ή μεριμνούν ώστε να λειτουργούν άλλα πρόσωπα ως 

εμπιστευματοδόχοι ρητού καταπιστεύματος (express trust) ή ανάλογου νομικού 

σχήματος, 

− ενεργούν ως πληρεξούσιοι μετόχων εταιρείας, εφόσον η εταιρεία αυτή δεν είναι 

εισηγμένη. 

 

3.4.3. Αρμόδιες εποπτικές αρχές 

Ως Αρμόδιες αρχές νοούνται οι δημόσιες αρχές οι οποίες εποπτεύουν, για την εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος νόμου, τα υπόχρεα πρόσωπα. Αρμόδιες αρχές είναι: 

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των εξής προσώπων: 

1. τα πιστωτικά ιδρύματα, 

2. τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, 

3. τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων, 

4. τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, 

5. τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, 

6. τις εταιρείες παροχής πιστώσεων, 
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7. τις επιχειρήσεις όπως ορίζονται από τον όρο «Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός», 

8. τις ταχυδρομικές εταιρείες, στην έκταση που ασκούν τη δραστηριότητα  της 

διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων.  

9. τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος 

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των εξής προσώπων: 

1. τις ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, 

2. τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, 

3. τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία, 

4. τις ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, 

5. τις ανώνυμες εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης, 

6. τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών 

συμμετοχών, από τη στιγμή που θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η 

αδειοδότησή τους από τον αρμόδιο φορέα. 

 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων) είναι 

υπεύθυνο για την εποπτεία των εξής προσώπων: 

1. τους φορολογικούς ή φοροτεχνικούς συμβούλους και τις εταιρείες παροχής 

φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών, 

2. τους λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας και τους ιδιώτες 

ελεγκτές, 

3. τους κτηματομεσίτες και τις κτηματομεσιτικές εταιρείες, 

4. τους οίκους δημοπρασίας, 

5. τους εμπόρους αγαθών μεγάλης αξίας, 

6. τους εκπλειστηριαστές, 

7. τους ενεχυροδανειστές, 



19 

 

 

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α' 38) είναι 

υπεύθυνη για την εποπτεία των εξής προσώπων: 

1. τις επιχειρήσεις καζίνο, 

2. τα καζίνο επί πλοίων με ελληνική σημαία, 

3. τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τους άλλους φορείς που διοργανώνουν ή και 

διεξάγουν τυχερά παιχνίδια, 

4. τα πρακτορεία. 

 

Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι υπεύθυνη για τις ασφαλιστικές 

εταιρείες και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ενώ η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης 

και Ελέγχων για τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές  και τις εταιρείες ορκωτών ελεγκτών – 

λογιστών. Ακόμα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τους συμβολαιογράφους και τους 

δικηγόρους. Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών, οι οποίοι έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή, αρμόδια αρχή είναι η κατά 

περίπτωση αρμόδια αρχή των ελληνικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών οι οποίοι ασκούν 

αντίστοιχες δραστηριότητες με τους αλλοδαπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που 

εγκαθιστούν υποκαταστήματα στην Ελλάδα. 

 

3.4.4. Υπηρεσίες επιβολής του νόμου  

Οι εξουσίες και η ικανότητα των υπηρεσιών επιβολής του νόμου βρίσκονται σε καλό επίπεδο. 

Η Financial Intelligence Unit κατανέμεται τις προκαταρκτική εξουσίες έρευνας σε σχέση με τα 

αδικήματα που τιμωρούνται σύμφωνα με το νόμο. Η Ελληνική Αστυνομία είναι ο εθνικός 

φορέας που είναι υπεύθυνος για την εξακρίβωση και τη διερεύνηση όλων των μορφών 

εγκληματικότητας, περιλαμβανομένων και των παραβιάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών 

και τρομοκρατίας. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων στο πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομικών 

έχει το δικαίωμα να εξετάζει τις περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος σχετικά με τα φορολογικά 

αδικήματα που σχετίζονται με τις τελωνειακές παραβάσεις και άλλα είδη του οικονομικού 

εγκλήματος που στοιχειοθετούν το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες. Η Ελληνική Τελωνειακή Υπηρεσία είναι εξουσιοδοτημένη για τη διερεύνηση 
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των αδικημάτων που σχετίζονται με το λαθρεμπόριο, την φοροδιαφυγή και τις άλλες 

τελωνειακές παραβάσεις. Οι έρευνες για τα οικονομικά εγκλήματα στην Ελλάδα έχουν 

επικεντρωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα για το γενεσιουργό αδίκημα και όχι για το αδίκημα 

του ξεπλύματος χρήματος. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότεροι πόροι αποκλειστικά 

για τις έρευνες σε σχέση με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας από τον αρμόδιο εισαγγελέα.  

Η Ελλάδα δεν έχει εφαρμόσει ολοκληρωμένα μέτρα για την ανίχνευση της φυσικής 

διασυνοριακή μεταφοράς νομισμάτων και τίτλων πληρωτέων στον κομιστή που σχετίζονται με 

το ξέπλυμα χρήματος. Οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της εισόδου και της 

εξόδου των εμπορευμάτων και των προσώπων είναι η Αστυνομία (ή η Λιμενική Αρχή) και η 

Ελληνική Τελωνειακή Αρχή. 

 

3.4.5. Προληπτικά μέτρα - Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

Σε σχέση με τα απαιτούμενα μέτρα δέουσας επιμέλειας, ορισμένες βασικές απαιτήσεις 

καθορίζονται στο ν.3691/2008 και έχουν επεκταθεί πρόσφατα από τις απαιτήσεις της Τράπεζας 

της Ελλάδος στην Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2577/2006, η οποία 

προβλέπει πιο ολοκληρωμένες απαιτήσεις για ιδρύματα που διέπονται από την Τράπεζα της 

Ελλάδος. Όσον αφορά τις απαιτήσεις της ταυτότητας του πελάτη, δεν προβλέπονται σήμερα 

όλες οι βασικές υποχρεώσεις από τον νόμο. Ο νόμος δεν επιβάλει πλήρως την απαίτηση για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη διεξαγωγή δέουσας επιμέλειας σε όλες τις περιπτώσεις που 

προβλέπονται από τη Σύσταση 5. 

Ο νόμος για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και οι οδηγίες που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό των 

νομικών προσώπων, συνεταιρισμών και άλλων νομικών ρυθμίσεων είναι κατακερματισμένα, 

και περιέχουν αντιφάσεις και κενά. Πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα για την εξακρίβωση της 

κυριότητας του δικαιούχου. Η απαίτηση να γνωρίζουν το σκοπό και τη φύση της 

επιχειρηματικής σχέσης δεν επεκτείνεται στις κινητές αξίες και τον ασφαλιστικό τομέα, καθώς 

και οι διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες της δέουσας επιμέλειας να απλουστευθούν. Οι 

απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας σχετικά με τους υφιστάμενους πελάτες δεν είναι πλήρως 

ικανοποιητικές. Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι άλλοι μηχανισμοί θα πρέπει να τροποποιηθούν 

ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πλήρεις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας θα τεθούν σε εφαρμογή. 

Η απαίτηση να εντοπιστούν και να ληφθούν τα κατάλληλα ενισχυμένα μέτρα σε σχέση 

με τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα  δεν επεκτείνεται στις κινητές αξίες και τον ασφαλιστικό 



21 

 

τομέα και είναι ελλιπής σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από την 

Τράπεζα της Ελλάδος. Οι διατάξεις του Τράπεζας της Ελλάδος σε σχέση με τις διασυνοριακές 

τραπεζικές ανταποκρίσεις είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιητικές, αλλά δεν καλύπτουν τα 

τραπεζικά ιδρύματα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απαίτηση για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να έχουν λάβει μέτρα για την πρόληψη της κατάχρησης των 

τεχνολογικών εξελίξεων είναι περιορισμένη και τα σημερινά μέσα που προτείνονται για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων φαίνεται να περιορίζονται σε γενικότητες.  

Το τραπεζικό απόρρητο επιβάλλεται για τους λογαριασμούς καταθέσεων σε πιστωτικά 

ιδρύματα, βάσει του νόμου 1059/1971. Ωστόσο, υπάρχει μια έλλειψη σαφήνειας σχετικά με 

την έκταση του Νόμου 1059/1971, και ποια είναι η αλληλεπίδρασή του με τον ν.3691/2008 και 

τις άλλες νομικές διατάξεις. Ειδικότερα, οι διατάξεις άρσης του τραπεζικού απορρήτου 

φαίνεται ότι ισχύουν μόνο για το ξέπλυμα χρήματος.  

Οι απαιτήσεις τήρησης αρχείων και αποδεικτικών στοιχείων στην Ελλάδα είναι γενικά 

ικανοποιητικές. Η Ελλάδα στηρίζεται κυρίως στην εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σχετικά με τις πληρωμές που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και έχουν 

τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007, αν και κάποιες περιορισμένες διατάξεις περιέχονται 

στις απαιτήσεις του ν.3691/2008 και της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο κανονισμός αυτός 

ανταποκρίνεται σε πολλές από τις τεχνικές απαιτήσεις του προτύπου Financial Action Task 

Force. 

Οι ισχύουσες απαιτήσεις στο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις πολύπλοκες και 

ασυνήθιστα μεγάλες συναλλαγές που πραγματοποιούνται χωρίς προφανή οικονομικό ή νόμιμο 

λόγο δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στα πρότυπα της Financial Action Task Force. Η 

υποχρέωση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές με 

πρόσωπα που προέρχονται από χώρες που δεν ακολουθούν τις συστάσεις της Financial Action 

Task Force, δεν πληρείται.  

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος έχουν 

την υποχρέωση να έχουν εσωτερικό έλεγχο, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί η σύνδεση με τις 

διατάξεις του νόμου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης 

της τρομοκρατίας (π.χ. σε σχέση με την απαίτηση να τεθεί σε διαδικασίες διαλογής για τη 

διασφάλιση υψηλών προτύπων όταν προσλαμβάνουν υπαλλήλους). Η εφαρμογή των 

απαιτήσεων δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμη. Για αγορά κεφαλαίων και τον ασφαλιστικό τομέα, οι 

υφιστάμενες απαιτήσεις είναι είτε πολύ γενικές είτε ανύπαρκτες.. 
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Στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχουν δοθεί οι 

κατάλληλες εξουσίες για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ωστόσο, η εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων αποτελεί 

πρόκληση για την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κυρίως λόγω της 

έλλειψης πόρων. Το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε προηγουμένως την εξουσία να διενεργεί 

επιτόπιους ελέγχους στον τομέα των ασφαλίσεων, αλλά δεν έκανε χρήση της ενέργειας για το 

ξέπλυμα χρήματος, κάτι που αναμένεται να αλλάξει όταν η Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας 

Ιδιωτικής Ασφάλισης αναλάβει την εποπτεία. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να εφαρμόσει 

ένα πρόγραμμα εποπτείας με βάση τον κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος και να υιοθετήσει μια 

πιο συστηματική ενοποιημένη προσέγγιση για την εποπτεία των πολιτικών και τα συστήματα 

διαχείρισης κινδύνων. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει επίσης να βελτιώσει την ποιότητα 

της εποπτείας που διεξάγεται στο ανταλλακτήρια συναλλάγματος και εμβασμάτων εταιρείες.  

 

3.4.6. Νομικά Πρόσωπα και ρυθμίσεις για Μη-Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί 

Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι νομικών προσώπων στην Ελλάδα, οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από τη φύση, τη λειτουργία και το νομικό καθεστώς. Η ελληνική νομοθεσία 

προβλέπει δύο βασικές δομές για την εκπλήρωση της αποστολής μιας επιχείρησης για 

οικονομικό κέρδος: οι εταιρείες και οι συνεργασίες. Εκτός από αυτές τις επιχειρηματικές 

οργανώσεις, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα για ιδιώτες επιχειρηματίες, κοινοπραξίες, και 

τα υποκαταστήματα και τις ξένες εταιρείες. Οι ανώνυμες εταιρείες είναι οι πιο σημαντικές 

εταιρείες από οικονομικής απόψεως. 

Οι πληροφορίες που διατίθενται στα μητρώα των διαφόρων υφιστάμενων επιχειρήσεων 

αφορά τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, όπως αναφέρεται στο καταστατικό της 

εταιρείας. Οι αλλαγές των μετόχων δεν είναι εγγεγραμμένες. Τα μέτρα που ισχύουν σήμερα 

για να εξασφαλιστεί η επαρκής διαφάνεια σχετικά με την πραγματική κυριότητα και τον έλεγχο 

των νομικών προσώπων είναι ελλιπή και ανεπαρκή. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, δεν υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για 

την εξασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά την κατοχή μετοχών (άμεση ή έμμεση) των 

εταιρειών που έχουν εκδώσει ανώνυμες μετοχές, εκτός από την περίπτωση των εταιρειών 

εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει είτε να αφαιρέσουν την εξουσία 

να εκδώσουν μετοχές στον κομιστή ή αλλιώς να λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλιστεί η 

επαρκής διαφάνεια σχετικά με την πραγματική κυριότητα των εν λόγω μετοχών. 
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Καταπιστεύματα (Trusts) δεν μπορούν να συσταθούν και να δεν αναγνωρίζονται με κανέναν 

τρόπο από την ελληνική νομοθεσία. 

Οι διαφορετικές νομικές μορφές στις οποίες οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις μπορούν 

να λειτουργούν στην Ελλάδα είναι οι εξής:  

 της κοινωνίας των πολιτών,  

 ενώσεις,  

 ιδρύματα και  

 επιτροπές για τη συλλογή. 

 

Η Ελλάδα δεν έχει προβεί σε επανεξέταση του μη κερδοσκοπικού τομέα και δεν είναι 

σε θέση να παρέχει πληροφορίες για τις δραστηριότητες, το μέγεθος και άλλα σχετικά 

χαρακτηριστικά του εν λόγω τομέα. Οι ελληνικές αρχές θεωρούν ότι ο τομέας των μη 

κερδοσκοπικών οργανώσεων δεν είναι σε κίνδυνο να για να χρησιμοποιηθεί για ξέπλυμα 

χρήματος. 

 

3.5. Κυρώσεις/Ποινές Που Προβλέπονται Από Τον Νόμο Ν.3691/2008 

3.5.1. Ποινικές κυρώσεις φυσικών προσώπων 

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 3691/2008 προβλέπονται οι εξής ποινικές κυρώσεις για τα 

φυσικά πρόσωπα που κατηγορούνται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες: 

 Ο υπαίτιος πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και με χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες 

(20.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ τιμωρείται  

 Ο υπαίτιος των πράξεων του παραπάνω τιμωρείται με κάθειρξη και με χρηματική ποινή 

από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες 

(1.500.000) ευρώ, αν έδρασε ως υπάλληλος υπόχρεου νομικού προσώπου ή αν το 

βασικό αδίκημα περιλαμβάνεται στα αδικήματα της παθητικής δωροδοκίας, της 

ενεργητικής δωροδοκίας και της δωροδοκίας δικαστή, ακόμη και αν για αυτά 

προβλέπεται ποινή φυλάκισης. 

 Ο υπαίτιος πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και με χρηματική ποινή από πενήντα 
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χιλιάδες (50.000) ευρώ έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, αν ασκεί τέτοιου είδους 

δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή είναι υπότροπος ή έδρασε για 

λογαριασμό, προς όφελος ή εντός των πλαισίων εγκληματικής ή τρομοκρατικής 

οργάνωσης ή ομάδας. 

 Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται ο υπάλληλος του υπόχρεου νομικού προσώπου 

ή όποιο άλλο υπόχρεο προς αναφορά ύποπτων συναλλαγών πρόσωπο παραλείπει από 

πρόθεση να αναφέρει αρμοδίως ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές ή δραστηριότητες ή 

παρουσιάζει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, κατά παράβαση των σχετικών 

νομοθετικών, διοικητικών ή κανονιστικών διατάξεων και κανόνων, εφόσον για την 

πράξη του δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλες διατάξεις. 

 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η ποινική ευθύνη για το βασικό αδίκημα δεν 

αποκλείει την τιμωρία των υπαιτίων, αυτουργού και συμμετόχων, για τις παραπάνω πράξεις 

εφόσον τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες είναι διαφορετικά από εκείνα του βασικού αδικήματος. 

 

 Αν η προβλεπόμενη ποινή για βασικό αδίκημα είναι φυλάκιση, ο υπαίτιος αυτού 

τιμωρείται για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων με φυλάκιση τουλάχιστον ενός 

έτους και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες 

χιλιάδες (500.000) ευρώ. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος του εγκλήματος της 

νομιμοποίησης εσόδων, που δεν είναι συμμέτοχος στη διάπραξη του βασικού 

αδικήματος, εφόσον είναι συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή εκ 

πλαγίου μέχρι και του β΄ βαθμού ή σύζυγος, θετός γονέας ή θετό τέκνο του υπαίτιου 

του βασικού αδικήματος. 

 Αν η προβλεπόμενη ποινή για βασικό αδίκημα είναι φυλάκιση και τα προκύψαντα 

έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσόν των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, η ποινή για 

το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι 

φυλάκιση έως δύο ετών. Αν  ο υπαίτιος ασκεί τέτοιου είδους δραστηριότητες κατ’ 

επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή είναι υπότροπος ή έδρασε για λογαριασμό, προς όφελος 

ή εντός των πλαισίων εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης ή ομάδας, η ποινή για 

το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων είναι φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και 

χρηματική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες 

(500.000) ευρώ. 
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Η άσκηση ποινικής δίωξης και η καταδίκη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες δεν προϋποθέτει ποινική δίωξη ή καταδίκη του υπαιτίου για το βασικό 

αδίκημα. Στις περιπτώσεις εξάλειψης του αξιόποινου, αθώωσης λόγω του ότι η πράξη κατέστη 

ανέγκλητη ή απαλλαγής του υπαιτίου από την ποινή λόγω ικανοποίησης του ζημιωθέντος για 

το βασικό αδίκημα, για το οποίο προβλέπεται ότι η ικανοποίηση του ζημιωθέντος επιφέρει 

αυτό το αποτέλεσμα, αίρεται το αξιόποινο ή κηρύσσεται αθώος ή απαλλάσσεται αντίστοιχα ο 

υπαίτιος από την ποινή και για τις συναφείς πράξεις νομιμοποίησης εσόδων. 

 

3.5.2. Ποινικές κυρώσεις νομικών προσώπων 

Αν κάποια από τα αδικήματα του ν. 3691/2008 τελούνται με σκοπό να προσπορίσουν 

περιουσιακό όφελος σε νομικό πρόσωπο και εφόσον ένα ή περισσότερα από τα πρόσωπα που 

ασκούν τη διοίκηση ή διαχειρίζονται υποθέσεις τους γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι το 

όφελος προέκυψε από τέτοια πράξη, επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο, σωρευτικά ή 

διαζευκτικά, μετά από προηγούμενη κλήτευση των υπευθύνων προς παροχή εξηγήσεων προ 

δέκα τουλάχιστον ημερών, οι ακόλουθες κυρώσεις: 

 

Αν πρόκειται για υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά εταιρεία, 

με απόφαση της αρμόδιας Αρχής επιβάλλονται: 

i. διοικητικό πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ μέχρι τρία εκατομμύρια 

(3.000.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται από το προκύψαν όφελος, 

ii. οριστική ή προσωρινή για χρονικό διάστημα από ένα μήνα έως δύο έτη ανάκληση ή 

αναστολή της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, 

iii. απαγόρευση άσκησης ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή εγκατάστασης 

υποκαταστημάτων ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για το ίδιο χρονικό διάστημα, 

iv. οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό διάστημα αποκλεισμός από δημόσιες 

παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προμήθειες, 

διαφημίσεις και διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του δημόσιου 

τομέα. 

 

Αν πρόκειται για άλλο μη υπόχρεο νομικό πρόσωπο, με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Δικαιοσύνης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού επιβάλλεται: 

i. διοικητικό πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως δύο εκατομμύρια 

(2.000.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται με το τυχόν προκύψαν όφελος 
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Εφόσον πρόσωπα αγνοούσαν από αμέλεια την προέλευση της παράνομης περιουσίας ή 

του οφέλους, επιβάλλονται με τις ίδιες κατά τα λοιπά προϋποθέσεις, σωρευτικά ή διαζευκτικά, 

οι ακόλουθες κυρώσεις: 

 Αν πρόκειται για υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά εταιρεία 

επιβάλλεται: 

ii. διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο 

(1.000.000) ευρώ, 

iii. οριστική ή προσωρινή για χρονικό διάστημα από ένα μήνα έως έξι μήνες 

ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση της άσκησης 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

iv. απαγόρευση άσκησης ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή 

εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για 

το ίδιο χρονικό διάστημα, 

v. οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό διάστημα αποκλεισμός από 

δημόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, 

προμήθειες, διαφημίσεις και διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των νομικών 

προσώπων του δημόσιου τομέα. 

 

 Αν πρόκειται για άλλο μη υπόχρεο νομικό πρόσωπο επιβάλλεται: 

i. διοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πεντακόσιες 

χιλιάδες (500.000) ευρώ, 

ii. οριστική ή προσωρινή για χρονικό διάστημα από ένα μήνα έως έξι μήνες 

ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση της άσκησης 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

iii. απαγόρευση άσκησης ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή 

εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για 

το ίδιο χρονικό διάστημα, 

iv. οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό διάστημα αποκλεισμός από 

δημόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, 

προμήθειες, διαφημίσεις και διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των νομικών 

προσώπων του δημόσιου τομέα. 
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Η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων είναι ανεξάρτητη και δεν επηρεάζει την αστική, 

πειθαρχική ή ποινική ευθύνη των προσώπων που ασκούν διοίκηση ή διαχειρίζονται κεφάλαια 

ή υποθέσεις των νομικών προσώπων. Οι κυρώσεις των προηγούμενων παραγράφων 

επιβάλλονται, εκτός αν με άλλες διατάξεις προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις κατά των 

νομικών προσώπων. 

 

3.5.3. Δήμευση περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν προϊόν βασικού αδικήματος ή των αδικημάτων του 

Νόμου ή που αποκτήθηκαν αμέσως ή εμμέσως από προϊόν τέτοιων αδικημάτων ή τα μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν ή προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν προς τέλεση αυτών των αδικημάτων, 

κατάσχονται και δημεύονται υποχρεωτικά με την καταδικαστική απόφαση. Η δήμευση 

επιβάλλεται ακόμη και αν τα περιουσιακά στοιχεία ή μέσα ανήκουν σε τρίτο, εφόσον αυτός 

τελούσε εν γνώσει του βασικού αδικήματος ή των αδικημάτων του Νόμου κατά το χρόνο 

κτήσεως αυτών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και σε περίπτωση απόπειρας των 

ανωτέρω αδικημάτων. 

Σε περίπτωση που η περιουσία ή το προϊόν κατά την παράγραφο 1 δεν υπάρχει πλέον, 

δεν έχει βρεθεί ή δεν είναι δυνατόν να κατασχεθεί, κατάσχονται και δημεύονται στοιχεία ίσης 

αξίας προς εκείνη της προαναφερθείσας περιουσίας ή του προϊόντος κατά το χρόνο της 

καταδικαστικής απόφασης, όπως την προσδιορίζει το δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί να 

επιβάλλει και χρηματική ποινή μέχρι του ποσού της αξίας της περιουσίας ή του προϊόντος, αν 

κρίνει ότι δεν υπάρχουν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία προς δήμευση ή τα υπάρχοντα 

υπολείπονται της αξίας της περιουσίας ή του προϊόντος. 

 

3.5.4. Αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου 

Το Δημόσιο μπορεί, ύστερα από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να 

αξιώσει ενώπιον των αρμόδιων πολιτικών δικαστηρίων από τον αμετακλήτως καταδικασμένο 

σε ποινή καθείρξεως κάθε άλλη περιουσία που αυτός έχει αποκτήσει από άλλο αδίκημα 

ξεπλύματος χρήματος έστω και αν δεν ασκήθηκε για το αδίκημα αυτό δίωξη, λόγω θανάτου 

του υπαιτίου, ή η δίωξη που ασκήθηκε έπαυσε οριστικά ή κηρύχθηκε απαράδεκτη. 

Αν η περιουσία μεταβιβάστηκε σε τρίτο, ο καταδικασμένος υποχρεούται σε αποζημίωση ίση 

με την αξία της κατά το χρόνο συζητήσεως της αγωγής. Η παραπάνω αξίωση μπορεί να ασκηθεί 

και κατά τρίτου που απέκτησε από χαριστική αιτία, εφόσον κατά το χρόνο της κτήσης ήταν 

σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος κατ` ευθεία γραμμή με τον καταδικασμένο ή αδελφός του ή 
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θετό τέκνο του, καθώς και εναντίον κάθε τρίτου που απέκτησε μετά την άσκηση κατά του 

καταδικασμένου ποινικής δίωξης για το πιο πάνω έγκλημα αν κατά το χρόνο που απέκτησε 

γνώριζε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του καταδικασμένου. Ο τρίτος και ο 

καταδικασμένος ευθύνονται εις ολόκληρο. 

 

3.5.5.  Διοικητικές κυρώσεις 

Με αποφάσεις των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν τις εταιρείες του χρηματοπιστωτικού 

τομέα, επιβάλλονται στις εταιρείες που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από 

τις διατάξεις του Νόμου, του Κανονισμού 1781/2006/ΕΚ και των κανονιστικών αποφάσεων, 

σωρευτικά ή διαζευκτικά, είτε η λήψη συγκεκριμένων διορθωτικών μέτρων εντός τακτού 

χρονικού διαστήματος είτε μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω κυρώσεις: 

 πρόστιμο κατά της εταιρείας από τριάντα χιλιάδες (30.000) Ευρώ μέχρι δύο 

εκατομμύρια (2.000.000) Ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες 

(50.000) μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) Ευρώ, 

 πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ 

κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου, 

διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας, υπαίτιων για τις παραβάσεις 

ή ασκούντων ανεπαρκή έλεγχο και εποπτεία επί των υπηρεσιών, υπαλλήλων και 

δραστηριοτήτων της εταιρείας σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο από 

είκοσι χιλιάδες (20.000) Ευρώ μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) Ευρώ, 

 απομάκρυνση από τη θέση τους για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, μελών του διοικητικού 

συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου, διευθυντικών στελεχών ή άλλων 

υπαλλήλων και απαγόρευση ανάληψης άλλης σημαντικής θέσης,  

 απαγόρευση της άσκησης ορισμένων δραστηριοτήτων της εταιρείας, της ίδρυσης νέων 

υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα ή της αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου,  

 σε περίπτωση σοβαρών ή/και επανειλημμένων παραβάσεων, αναστολή της άδειας 

λειτουργίας της εταιρείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή ανάκληση της άδειας 

λειτουργίας. 
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3.6. Αξιολόγηση Της Ελληνικής Νομοθεσίας Από Την Financial Action 

Task Force (FATF) 

Η αξιολόγηση της ελληνικής νομοθεσίας από την Financial Action Task Force, γίνεται στα 

πλαίσια της Αμοιβαίας Αξιολόγησης της Ελλάδας. Τα στοιχεία που παραθέτουμε, αφορούν την 

τελευταία συμπληρωματική έκθεση που κατέθεσε η FATF για την Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 

2011. Περιέχει αξιολόγηση για κάθε μία από τις σαράντα (40) γενικές συστάσεις και για κάθε 

μια από τις εννιά (9) ειδικές συστάσεις. 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

FINANCIAL ACTION 

TASK FORCE 

ΑΞΙΟΛ

ΟΓΗΣΗ 
 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

FINANCIAL ACTION 

TASK FORCE 

ΑΞΙΟΛ

ΟΓΗΣΗ 

1. 
Αδίκημα Ξεπλύματος 

Χρήματος 
PC 26. 

Financial Intelligence 

Unit 
NC 

2. 

Αδίκημα ξεπλύματος 

χρήματος – αφορμή και 

εταιρική ευθύνη 

PC 27. 
Αρχές επιβολής του 

νόμου 
LC 

3. 
Κατάσχεση και 

προσωρινά μέτρα 
PC 28. 

Εξουσίες των αρμόδιων 

αρχών 
C 

4. 

Μυστικού νόμοι που 

συνάδουν με τις 

συστάσεις 

PC 29. Εποπτικές αρχές PC 

5. 
Δέουσα επιμέλεια του 

πελάτη 
PC 30. 

Πόροι,  ακεραιότητα και 

κατάρτιση 
NC 

6. 
Πολιτικώς εκτεθειμένα 

πρόσωπα 
NC 31. Εθνική συνεργασία PC 

7. 
Τραπεζική 

ανταπόκριση 
LC 32. Στατιστικά στοιχεία NC 
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8. 

Νέες τεχνολογίες και 

εξ’ αποστάσεως 

επιχειρηματικότητα 

PC 33. 

Νομικά πρόσωπα - 

δικαιούχοι 

NC 

9. Τρίτοι και εισηγητές PC 34. 

Νομικό καθεστώς - 

δικαιούχοι 

NA 

10. Τήρηση αποδεικτικών LC 35. Συμβάσεις PC 

11. 
Ασυνήθιστες 

συναλλαγές 
PC 36. 

Αμοιβαία δικαστική 

συνδρομή 
LC 

12. 

Ειδικές μη-

χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες ή 

Επάγγελμα (R.5,6,8-11) 

NC 37. Διπλό αξιόποινο LC 

13. 
Εκθέσεις ύποπτων 

συναλλαγών 
PC 38. 

Αμοιβαία δικαστική 

συνδρομή σχετικά με τη 

δήμευση και την 

απαγόρευση 

αξιοποίησης 

LC 

14. 

Προστασία και 

εσωτερική 

πληροφόρηση 

PC 39. Έκδοση εγκληματία LC 

15. 

Εσωτερικός έλεγχος, 

κανονιστική 

συμμόρφωση και 

έλεγχος 

PC 40. 
Άλλες μορφές 

συνεργασίας 
PC 

16. 

Ειδικές μη-

χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες ή 

Επάγγελμα (R.13-15 & 

21) 

NC  

ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

FINANCIAL ACTION 

TASK FORCE 

ΑΞΙΟΛ

ΟΓΗΣΗ 
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17. Κυρώσεις PC 1. 
Εφαρμογή του 

προτάσεων του ΟΗΕ 
PC 

18. 

Χρηματοοικονομικός 

οργανισμός 

«φάντασμα» (shell) 

LC 2. 

Ποινικοποίηση της 

χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας 

PC 

19. 
Άλλες μορφές 

εκθέσεων 
NC 3. 

Δέσμευση και δήμευση 

περιουσιακών 

στοιχείων των 

τρομοκρατών 

PC 

20. 
Ασφαλείς τεχνικές 

συναλλαγής 
LC 4. 

Εκθέσεις ύποπτων 

συναλλαγών 
PC 

21. 

Ιδιαίτερη προσοχή στις 

χώρες με υψηλό 

κίνδυνο 

NC 5. Διεθνής συνεργασία PC 

22. 
Υποκαταστήματα και 

θυγατρικές 
PC 6. 

Αμοιβαία δικαστική 

συνδρομή για μεταφορά 

χρημάτων/αξιών 

PC 

23. 
Νομοθεσία, εποπτεία 

και παρακολούθηση 
PC 7. 

Κανόνες τηλεφωνικής 

μεταφοράς χρημάτων 
PC 

24. 

Ειδικές μη-

χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες ή 

Επάγγελμα – 

Νομοθεσία, εποπτεία 

και παρακολούθηση 

NC 8. 
Μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις 
NC 

25. 
Οδηγίες και 

ανατροφοδότηση 
NC 9. 

Διασυνοριακή 

Δήλωση & Αποκάλυψη 

NC 

 

Πηγή : Financial Action Task Force – Mutual Evaluation of Greece : 7th Follow-up Report, 2010 
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Υπόμνημα : 

 C (Compliant): Πλήρης Συμμόρφωση 

 LC (Largely Compliant): Αρκετή Συμμόρφωση 

 PC (Partially Compliant): Μερική Συμμόρφωση 

 NC (Non-Compliant): Καμία Συμμόρφωση 

 NA (Non Applicable): Δεν έχει εφαρμογή 

 

3.7. Πρόγραμμα Πέντε Σημείων Για Την Αντιμετώπιση Του Ξεπλύματος 

Χρήματος 

 Γραπτό πρόγραμμα κανονιστικής συμμόρφωσης  

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο πολιτικής για την παρεμπόδιση του  

ξεπλύματος παράνομου χρήματος, καθοδήγηση και πρότυπα για όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης, εφαρμοστικές πολιτικές και αξιόπιστες διαδικασίες 

λειτουργίας που ενσωματώνουν την συμμόρφωση τόσο στις λειτουργίες όσο και σε 

υποστηρικτικές διαδικασίες. Το γραπτό πρόγραμμα συμμόρφωσης ξεπλύματος χρήματος 

πρέπει σαφώς να εγκαθιδρύσει μηχανισμούς τόσο για όλη την επιχείρηση όσο και για τον κάθε 

εργαζόμενο ξεχωριστά. Η εταιρεία αναμένεται επίσης να εξετάσει τους κατάλληλους ελέγχους 

για την έγκριση πολιτικών και διαδικαστικών διαφορών. Όλο και περισσότερο, υπάρχει η 

προσδοκία ότι η εταιρεία θα πρέπει να διεξάγει και να καταγράφει την δικιά της αξιολόγηση 

κινδύνου, η οποία είναι η αξιολόγηση της ευπάθειας των προϊόντων και των υπηρεσιών της 

στο ξέπλυμα χρήματος και η αξιολόγηση των αντίστοιχων ελέγχων που έχουν εισαχθεί για την 

ελαχιστοποίηση των εν λόγω κινδύνων. Η εταιρεία αναμένεται επίσης να μετατρέψει την 

αξιολόγηση των κινδύνων σε μια συνεχή και βιώσιμη διαδικασία (Golden et al., 2006). 

 

 Ελάχιστα πρότυπα της δέουσας επιμέλειας (Due Diligence) του πελάτη 

Οι απαιτήσεις για τον περιορισμό την νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

ορίζουν, επίσης, τις συνθήκες υπό τις οποίες οι πελάτες ή οι αντισυμβαλλόμενοι πρέπει να 

ταυτοποιούνται και τον βαθμό στον οποίο η ταυτότητα  και τα αποδεικτικά τεκμήρια πρέπει να 

επαληθεύονται. Οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης θα πρέπει διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του 

πελάτη, για παράδειγμα οι απαιτήσεις για μια υπεράκτια εταιρεία θα πρέπει να είναι 

αυστηρότερες από εκείνες για έναν ιδιώτη, και το βαθμό στον οποίο ο άμεσος πελάτης ενεργεί 

για λογαριασμό κάποιου άλλου. Επιπλέον, οι αρχές της γνώσης του πελάτη (Know Your 
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Customer – KYC) ισχύουν για τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους αντιπροσώπους και 

τους άλλους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (Golden et al., 2006). 

 

 Παρακολούθησης δραστηριότητας και Υποβολή εκθέσεων 

Μετά την αποδοχή ενός πελάτη ή ενός αντισυμβαλλομένου και το άνοιγμα ενός λογαριασμού, 

η επιχείρηση ή οργανισμός είναι πιθανό να έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί τη 

δραστηριότητα των πελατών για ενδείξεις ξεπλύματος χρήματος και, ανάλογα με το καθεστώς 

παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος, και άλλες ύποπτες συνθήκες. Όταν το 

ξέπλυμα χρήματος έχει εντοπιστεί ή υπάρχουν υπόνοιες, πρέπει να συνταχθεί μια έκθεση σε 

μια κατάλληλη εξωτερική αρχή. Σε πολλές χώρες, η αρμόδια εξωτερική αρχή είναι η Μονάδα 

Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Financial Intelligence Unit – FIU). Σήμερα υπάρχουν 

πάνω από πενήντα(50) εθνικές Financial Intelligence Unit σε παγκόσμιο επίπεδο, και οι 

περισσότεροι από αυτές είναι μέλη της διεθνούς ένωσης Financial Intelligence Unit, της 

Egmont Group. Στην Ελλάδα, η αντίστοιχη αρχή λειτουργεί με την ονομασία «Αρχή 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της 

Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης». 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια κοινή απαίτηση να υπάρχει μια αρμόδια αρχή, ο ειδικός ρόλος 

της κάθε Financial Intelligence Unit ποικίλει ανάλογα με έναν αριθμό παραγόντων, οι οποίοι 

βασίζονται στο λειτουργικό και νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για τη Μονάδα και την 

υποδομή που έχει δημιουργηθεί. Αν και υπάρχουν μερικές Financial Intelligence Unit που 

μπορεί απλώς να συγκεντρώνουν και να αναλύουν πληροφορίες που έχουν λάβει και στη 

συνέχεια να τις διαβιβάζουν σε άλλη Αρχή για περαιτέρω διερεύνηση, άλλες διαδραματίζουν 

έναν πιο ενεργό ρυθμιστικό ρόλο στη διοίκηση του καθεστώτος για την παρεμπόδιση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της κάθε χώρας. Η Financial 

Intelligence Unit είναι συχνά υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων κανονιστικής 

συμμόρφωσης, εκδίδει πρόστιμα και κυρώσεις, παρέχει την αποκάλυψη των πληροφοριών και 

την κατάρτιση κανονισμών, όπως για παράδειγμα η Αρχή «U.S. Financial Crimes Enforcement 

Network (FinCEN)» των Ηνωμένων Πολιτειών η οποία είναι τόσο μια ρυθμιστική αρχή όσο 

και ένας οργανισμός επιβολής του νόμου (Golden et al., 2006). 
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 Εκπαίδευση 

Ταυτόχρονα με την καταγραφή της προσέγγισης των πολιτικών και διαδικασιών για την 

αποφυγή του φαινομένου του ξεπλύματος χρήματος από την πλευρά της επιχείρησης, θα πρέπει 

να διασφαλίζεται ότι όλα τα παραπάνω κοινοποιούνται στο προσωπικό μέσω μιας 

εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τακτική βάση. Η εκπαίδευση θα πρέπει να καλύπτει ένα μεγάλο 

εύρος θεμάτων, όπως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο, τις συνθήκες που θα 

μπορούσαν να υποδεικνύουν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και πότε και σε ποιόν θα πρέπει να 

καταγγείλουν τις υποψίες τους. Μια τέτοιου είδους τεχνική κατάρτιση πρέπει να είναι 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις συνθήκες των εκπαιδευομένων και να ανανεώνονται και 

παρακολουθούνται συνεχώς (Golden et al., 2006). 

 

 Τήρηση αρχείων/αποδεικτικών 

Τέλος, η επιχείρηση πρέπει να εξετάσει τις πολιτικές φύλαξης και διατήρησης για έγγραφα που 

σχετίζονται με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα έγγραφα θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν αποδεικτικά στοιχεία που ελήφθησαν κατά την επαλήθευση της 

ταυτότητας του πελάτη, ύποπτες συναλλαγές που γίνονται στο εσωτερικό της, εκθέσεις που 

υποβλήθηκαν εξωτερικώς στη αντίστοιχη Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 

από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου 

των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και αρχεία εκπαίδευσης του προσωπικού.  Σε 

ορισμένες περιπτώσεις χωρών, οι υποχρεώσεις αυτές έχουν προχωρήσει ακόμη σε μεγαλύτερο 

βαθμό. Στη Γερμανία και στην Ελβετία, για παράδειγμα, οι ελεγκτές έχουν την υποχρέωση να 

παρακολουθούν και να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την συμμόρφωση μιας τράπεζας στην 

νομοθεσία ξεπλύματος χρήματος. Στις Η.Π.Α., η υποχρέωση έγκειται κατά κύριο λόγο στην 

επιχείρηση. 

Εντός του ρυθμιστικού πλαισίου οι πελάτες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, τα κανάλια, 

και οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν το δικό τους προφίλ κινδύνου. Οι τραπεζικές σχέσεις, για 

παράδειγμα, είναι πιθανό να είναι υψηλότερου κινδύνου, επειδή διευκολύνουν εισπράξεις και 

οι πληρωμές σε τρίτους χωρίς τον έλεγχο του τρίτου μέρους. Ο κίνδυνος αυτός μεγεθύνεται 

όταν πραγματοποιείται μεταφορά χρημάτων μέσω εμβασμάτων, επειδή τα κεφάλαια μπορούν 

στη συνέχεια να μετακινηθούν μεταξύ διαφόρων χωρών. Στο άλλο άκρο του φάσματος των 

κινδύνων είναι τα προϊόντα που περιλαμβάνουν μικρές τακτικές πληρωμές, που είναι 
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πληρωτέες μόνο στον κάτοχο του λογαριασμού, προϊόντα που περιλαμβάνουν ορισμένες 

ασφαλιστικές συμβάσεις και τα προσωπικά επενδυτικά σχέδια. Παρά το γεγονός ότι κανένα 

θεσμικό όργανο ή εταιρεία δεν έχει ανοσία στο ξέπλυμα χρήματος, οι πολιτικές, οι διαδικασίες, 

τα συστήματα, και τα άλλα στοιχεία ελέγχου της θα πρέπει ρεαλιστικά να αντιστοιχούν με τους 

κινδύνους ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που έχει θέσει. 

Μια επιχείρηση που δεσμεύεται απέναντι σε μια ρυθμιστική αρχή, πρέπει να 

λειτουργούν πολύ οργανωμένα απέναντι στην νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και σε κάθε είδους οικονομικό έγκλημα. Ορισμένα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα έχουν διορίσει διευθυντές οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για οικονομικά εγκλήματα. Στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται σε 

συγκεκριμένους τομείς, όπως στην επενδυτική τραπεζική, οφείλουν να απασχολούν 

εργαζομένους, με μοναδικό αντικείμενο απασχόλησης την κανονιστική συμμόρφωση της 

επιχείρησης με τους νόμους κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος. Επίσης, η στάση 

του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτερων στελεχών έχει αντίκτυπο όσον αφορά την 

έκταση και την ποιότητα του περιβάλλοντος ελέγχου. Κατ' ελάχιστον, η συμμόρφωση πρέπει 

να ανταποκρίνεται στις κανονιστικές απαιτήσεις. Συνήθως οι υπεύθυνοι για το ξέπλυμα 

χρήματος συμβουλεύουν και άλλες πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως τις 

εξαγορές, την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την είσοδο σε νέα κανάλια διανομής 

και την ανάπτυξη και εξάπλωση νέων τεχνολογιών (Golden et al., 2006). 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα πρέπει να έχουν επίπτωση στην ικανότητα του 

χρηματοοικονομικού ελεγκτή, του λογιστικού ερευνητή, και του ρυθμιστή για την αξιολόγηση 

του αντίκτυπου του ξέπλυμα χρήματος σε μια επιχείρηση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για 

παράδειγμα, ο υπεύθυνος για θέματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, συμμόρφωσης και την 

υποβολής εκθέσεων έχει την υποχρέωση να προετοιμάζει και να παραδίδει σε ετήσια βάση 

στην Διοίκηση της εταιρείας μιας έκθεση, η οποία πραγματεύεται τον αριθμό των θεμάτων που 

σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος. Αυτό είναι ένα σημαντικό έγγραφο για τον εντοπισμό 

τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της περίοδο, αλλά το πιο 

σημαντικό, είναι μια ένδειξη της οργάνωσης και διαχείρισης του συγκεκριμένου προβλήματος. 

Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της προσοχής έχει δοθεί στο ξέπλυμα βρώμικου 

χρήματος μέσω της κίνηση κεφαλαίων, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι και μη 

χρηματοοικονομικές εταιρείες, επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα ξέπλυμα 

χρήματος. Σύμφωνα με την Financial Action Task Force, για παράδειγμα, τα μέλη της 
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συνεχίζουν να παρατηρούν περιπτώσεις όπου η κυκλοφορία των αγαθών και των υπηρεσιών 

τους χρησιμοποιούνται ως βιτρίνα για ξέπλυμα χρήματος ή ως αυτούσιο ξέπλυμα χρήματος. 

Για παράδειγμα, σε μία Γερμανική περίπτωση, ο εισαγωγέας κατέβαλε ένα μεγάλο ποσό για τα 

αγαθά που ήταν στην πραγματικότητα άνευ αξίας. Η πηγή των πληρωμών λειτουργεί ως έσοδο 

από την εμπορία ναρκωτικών και τα εμπορεύματα καταστρέφονται ή μεταπωλούνται για ένα 

συμβολικό ποσό. Ο διακινητής των ναρκωτικών στη συνέχεια ήταν σε θέση να μεταφέρει τα 

κεφάλαια υπό το πρόσχημα της πληρωμής για τα αγαθά που έλαβε. 

Υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι οι τελωνειακοί υπάλληλοι είναι σε θέση να 

εντοπίσουν αυτές τις ύποπτες δραστηριότητες συγκρίνοντας το ποσό που καταβλήθηκε με τη 

φύση των εμπορευμάτων που εισάγονται, αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα πολλά εμπόδια για την 

ανίχνευση αυτού του είδους του ξεπλύματος χρήματος. Πρώτον, φόροι συχνά καταβάλλονται 

για την μεταφορά και διακίνηση των εμπορευμάτων, με αποτέλεσμα έτσι προστίθεται ένα 

ακόμη στρώμα νομιμότητας γύρω από την συναλλαγή. Ο δασμός που καταβάλλεται θεωρείται 

από τους εγκληματίες ένα επιπλέον κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δεύτερον, η 

εισαγωγή ενός προϊόντος ως ένα μέσο ξεπλύματος χρήματος δεν διδάσκεται στους 

τελωνιακούς, καθώς το επίκεντρο της κατάρτισης τους παρατηρείται στην αποκάλυψη της 

λαθρεμπορίας ή στην προσπάθεια να αποφευχθούν οι εισαγωγικοί δασμοί (Golden et al., 2006). 

Γενικά, η πρόκληση για τους διαχειριστές των επιχειρήσεων είναι να αξιολογούν το 

προφίλ κινδύνου της κάθε εταιρείας που συνδιαλέγονται και να προσπαθούν να εντοπίσουν 

που θα μπορούσαν να εκτεθούν σε πρακτικές νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, τόσο στο 

εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της επιχείρησης. 

 

3.8. Συμπεράσματα 

Στην Ελλάδα, το φαινόμενο του ξεπλύματος χρήματος νομοθετείται από τον Ν.3691/2008 και 

τον τροποποιητικό του Ν.3932/2011. Η νομοθεσία ορίζει επαρκώς τις πράξεις που συνιστούν 

ξέπλυμα χρήματος, τους υπόχρεους στις διατάξεις του νόμου, τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, τις 

υπηρεσίες επιβολής του νόμου κ.α. Επίσης, ορίζονται οι ποινές/κυρώσεις που προβλέπονται 

για τους παραβάτες, οι οποίες παρότι βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, συνήθως οι αντίστοιχες 

υποθέσεις δεν φτάνουν ποτέ στα ελληνικά δικαστήρια για να εξεταστούν. Τέλος, σύμφωνα με 

την αξιολόγηση της Financial Action Task Force για την Ελληνική Νομοθεσία, παρατηρείται 

ότι συνολικά η Ελλάδα παίρνει τον βαθμό της «Μερικής Συμμόρφωσης» στις συστάσεις της 

F.A.T.F..  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο                                                                                                                                                                 

Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 

4.1. Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα γίνει ανάλυση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες. Ειδικότερα, θα γίνει μια εισαγωγή στους όρους «Οικονομικό Έγκλημα» και 

«Ξέπλυμα Χρήματος», όπου να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά και ιστορικά τους στοιχεία 

και συνήθεις περιπτώσεις όπου παρατηρούνται. Στην συνέχεια, θα γίνει μια λεπτομερής 

παρουσίαση των φάσεων και των τεχνικών/μεθόδων του ξεπλύματος χρήματος. 

 

4.2. Οικονομικό Έγκλημα 

4.2.1. Εισαγωγή στο Οικονομικό Έγκλημα 

Η οικονομική εγκληματικότητα αποτελεί μια έκφραση της οικονομικής ζωής και μια απόρροια 

του οικονομικού συστήματος, της οποίας η εμφάνιση στο διεθνές προσκήνιο οφείλεται στην 

άνοδο των κεφαλαιουχικών εταιριών, στη δεδομένη οικονομική αλληλεξάρτηση και στην 

εντατικοποίηση της κατανομής εργασίας στο σύγχρονο διεθνές οικονομικό σύστημα. Δεν 

υπάρχει ακριβής νομικός ορισμός του οικονομικού εγκλήματος ή του εγκλήματος «λευκού 

κολάρου», καθώς οι όροι αυτοί μοιάζουν πολύ με τη σχετική έννοια της απάτης, η οποία και 

πάλι δεν έχει καθορισμένο νομικό ορισμό. Υπάρχουν, ωστόσο, διάφοροι γενικοί ορισμοί της 

εγκληματικότητας που έχουν εξελιχθεί με την πάροδο των ετών:  

«Η οικονομική εγκληματικότητα περιλαμβάνει εγκληματικές πράξεις που αφορούν κυρίως 

καταχρήσεις και εκμετάλλευση ειδικών γνώσεων σε οικονομικούς τομείς για παράνομους 

σκοπούς» (Κάτσιος, 2008). 

«Εσκεμμένη εξαπάτηση για να προκαλέσει ένα άτομο να αφήσει την περιουσία ή κάποιο 

νόμιμο δικαίωμα» (Black’s Law Dictionary). 

Ένας άλλος χρήσιμος ορισμός προέρχεται από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Στατιστικής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Λεξικό της Ποινικής Δικαιοσύνης Δεδομένων Ορολογίας), το οποίο 

ορίζει εγκληματικότητας, όπως: 
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«Μη βίαιο έγκλημα για οικονομικό κέρδος μέσω της εξαπάτησης από πρόσωπα, των 

οποίων η επαγγελματική κατάσταση είναι επιχειρηματική, επαγγελματική ή 

ημιεπαγγελματική και αξιοποιώντας τις ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες και τις ευκαιρίες 

τους. Επίσης, Μη βίαιο έγκλημα για οικονομικό κέρδος χρησιμοποιώντας την εξαπάτηση 

και μέσω της κατοχής ειδικών τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων των επιχειρήσεων 

και των κυβερνήσεων, ανεξάρτητα από το επάγγελμα του ατόμου. (Dictionary of Criminal 

Justice Data Terminoligy). 

Στην πράξη, υπάρχουν πολλοί ορισμοί του οικονομικού εγκλήματος που μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν ως σημείο εκκίνησης. Τείνουν να είναι παρόμοιοι και καλύπτουν μια σειρά 

από βασικές πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Είναι η αντίθεση μεταξύ του εγκλημάτων 

«λευκού κολάρου» και άλλων μορφών εγκληματικότητας. Ένοπλες ληστείες, βιασμοί, φόνοι, 

και άλλα τέτοια εγκλήματα είναι πιο εύκολο να περιγραφούν και να ταξινομηθούν. Τα βίαια 

εγκλήματα προωθούν μια σαφή απάντηση από τους πολίτες και τις υπηρεσίες επιβολής του 

νόμου όσον αφορά τα διάφορα γρήγορα και αποτελεσματικά αντίμετρα. Σε αντίθεση, τα 

εγκλήματα του  «λευκού κολάρου» θεωρούνται, βραχυπρόθεσμα, ως μη τραυματικά, διότι είναι 

μη βίαια. Μακροπρόθεσμα, όμως,  αυτή η παράνομη συμπεριφορά έχει τραυματικές επιπτώσεις 

για τις επιχειρήσεις και τις κοινότητες.  

 

4.2.2. Χαρακτηριστικά στοιχεία Οικονομικών Εγκλημάτων 

Ενώ ο όρος “οικονομικό έγκλημα” χαρακτηρίζει τομέα δραστηριοτήτων και κατηγορίες 

πράξεων, ο όρος “οργανωμένο έγκλημα” αφορά τρόπους δράσεις (Pickett et al., 2002). Πέρα 

από τη δυνατότητα δράσης μεμονωμένων ατόμων, οι αυξημένες οργανωτικές και τεχνικές 

απαιτήσεις για την τέλεση οικονομικών εγκλημάτων, όπως οι πιστωτικές απάτες και οι απάτες 

πιστωτικών καρτών, η κλοπή ταυτότητας και η παραχάραξη, έχουν προωθήσει την εμπλοκή 

οργανωμένων εγκληματικών  ομάδων. Το έγκλημα του  «λευκού κολάρου» περιέχει αρκετά 

σαφή στοιχεία: 

• Είναι παραπλανητικό. Οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε εγκλήματα λευκού κολάρου τείνουν 

να εξαπατήσουν, κρύψουν, και να χειραγωγήσουν την αλήθεια. 

• Είναι σκόπιμο. Η απάτη δεν προκύπτει από ένα απλό λάθος ή αμέλεια, αλλά περιλαμβάνει 

σκόπιμες προσπάθειες για να αποκτήσουν παράνομα ένα πλεονέκτημα. Ως εκ τούτου, προκαλεί 

μια πορεία δράσης που είναι προκαθορισμένη εκ των προτέρων από τον δράστη. 
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• Παραβιάζει την εμπιστοσύνη. Οι επιχειρήσεις και οι μεταξύ τους σχέσεις βασίζονται κυρίως 

στην εμπιστοσύνη. Οι ατομικές σχέσεις και οι δεσμεύσεις προσανατολίζονται προς τις 

αμοιβαίες υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι η 

«κόλλα» που συνδέει αυτές τις σχέσεις μεταξύ τους και είναι αυτή η εμπιστοσύνη που 

παραβιάζεται όταν κάποιος προσπαθεί να εξαπατήσει ένα άλλο πρόσωπο ή επιχείρηση. 

• Περιλαμβάνει απώλειες. Το οικονομικό εγκλήματος βασίζεται στην προσπάθεια να 

εξασφαλιστεί ένα παράνομο κέρδος ή όφελος και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει ένα 

θύμα. Πρέπει, επίσης, να υπάρχει ένας βαθμός απώλειας ή μειονέκτημα. Οι απώλειες αυτές 

μπορούν να διαγραφούν, να ασφαλιστούν ή απλά να αποδεχθούν. Τα εγκλήματα του  «λευκού 

κολάρου» αποτελούν μια διαρροή εθνικών πόρων. 

• Μπορεί να αποκρυφθεί. Ένα χαρακτηριστικό του οικονομικού εγκλήματος είναι ότι μπορεί 

να μείνει κρυφό επ’ αόριστον. Η πραγματικότητα και αυτό που παρουσιάζεται δεν είναι 

απαραίτητο να συμπίπτουν. Ως εκ τούτου, κάθε επιχειρηματική συναλλαγή, σύμβαση, 

πληρωμή, ή συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί για να δοθεί η εμφάνιση της 

κανονικότητας. Τα υπολογιστικά φύλλα, οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι συλλογές 

των λογαριασμών δεν μπορούν να γίνουν δεκτά στην ονομαστική τους αξία, γι’ αυτό κάποιες 

απάτες συνεχίζουν απαρατήρητες για χρόνια. 

• Μπορεί να υπάρχει μια εμφάνιση αξιοπρέπειας προς τα έξω. Η απάτη μπορεί να 

διαπραχθεί από πρόσωπα που φαίνεται να είναι αξιοσέβαστα και επαγγελματικά μέλη της 

κοινωνίας, και μπορεί ακόμη και να είναι εργαζόμενοι του «θύματος». 

 

4.2.3. Περιπτώσεις Οικονομικών Εγκλημάτων 

Το οικονομικό έγκλημα περιλαμβάνει τη χρήση εξαπάτησης για την απόκτηση παράνομου 

κέρδους, συνήθως συνίστανται σε παραβίαση της εμπιστοσύνης και κάποια απόκρυψη της 

πραγματικής φύσης των δραστηριοτήτων. Πολλές παράνομες δραστηριότητες μπορούν να 

συμβούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Κατά μία έννοια, εφόσον υπάρχουν 

αδυναμίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για το κέρδος, οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί και οι 

ιδιώτες θα μπορούν πάντα να εξαπατηθούν (Pickett et al., 2002). Ορισμένες από τις παράνομες 

δραστηριότητες περιλαμβάνουν: 

• Απάτη καταναλωτών : η προσπάθεια να εξαναγκαστούν οι καταναλωτές να με σκοπό 

να πληρώνουν για αγαθά που δεν είχαν παραληφθεί ή τα αγαθά που είναι υποβαθμισμένα, 
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δηλαδή κατώτερα των προδιαγραφών τους, ή σε διογκωμένες τιμές ή αμοιβές. Η 

αυξανόμενη χρήση των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, ως εναλλακτική λύση για να μην 

ζητούνται τηλεφωνικές κλήσεις ή επισκέψεις σε δυνητικούς πελάτες, βοηθάει το 

πρόβλημα. 

• Απάτη πιστωτικών καρτών : η χρήση κλεμμένων στοιχείων πιστωτικής κάρτας για 

την εξασφάλιση αγαθών ή υπηρεσιών στο όνομα του κατόχου της κάρτας. Μερικές φορές 

μια νέα πιστωτική κάρτα είναι δημιουργημένη με τέτοιο τρόπο ώστε χρησιμοποιούνται 

γνωστές λεπτομέρειες. Οι πιστωτικές κάρτες μπορούν να κλαπούν ή τα στοιχεία που 

προέρχονται από αρχεία που δεν έχουν ασφαλιστεί κατάλληλα. Επίσης, τα στοιχεία των 

πιστωτικών καρτών μπορεί να αγοραστούν από τους ανθρώπους που είναι σε θέση να 

έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.  

• Παράνομες προμήθειες : γενικά περιλαμβάνουν έναν υπάλληλο με επιρροή ο οποίος 

παίρνει μια συγκεκριμένη σύμβαση και είναι σε θέση να αποκτήσει κάτι για να βοηθήσει 

τον μελλοντικό ανάδοχο. Ομοίως, δωροδοκίες μπορούν να καταβληθούν στους 

επιθεωρητές ώστε να κάνουν τα στραβά μάτια για τα υποβαθμισμένα προϊόντα που 

έρχονται σε μια αποβάθρα εκφόρτωσης. Αν οι δωροδοκίες δεν λειτουργήσουν, ο 

απατεώνας μπορεί να στραφεί σε εκβιασμούς και απειλές. 

• Νοθεία διαγωνισμών: όταν στον πωλητή έχει δοθεί ένα αθέμιτο πλεονέκτημα για να 

νικήσει έναν ανοιχτό διαγωνισμό μιας συγκεκριμένης σύμβαση. Στον πωλητή μπορεί να 

παρέχονται επιπλέον πληροφορίες, όπως για το ύψος της προσφοράς. Η νοθεία σε 

εκλογές είναι παρόμοιο φαινόμενο αλλά πιο περίπλοκος τύπος απάτης. 

• «Φουσκωμένα» τιμολόγια : όταν μια εταιρεία φουσκώνει τους λογαριασμούς της 

χωρίς την σύμφωνη γνώμη του πληρωτή, ο οποίος μπορεί να είναι ένας πελάτης. 

Αντίθετα, ένας εργαζόμενος μπορεί να κανονίσει να πληρώσει έναν προμηθευτή πέραν 

των οφειλόμενων σε αντάλλαγμα για μια μη εγκεκριμένη πληρωμή ή κάποιου άλλου 

κέρδους. Ένας εργαζόμενος θα μπορούσε, επίσης, να καταβάλει ένα ποσό σε ένα 

εικονικό προμηθευτή, και να εκτρέψει τον έλεγχο σε έναν προσωπικό τραπεζικό 

λογαριασμό. 

• Εξωτερική απάτη : συνωμοσία από άτομα που δεν εργάζονται για έναν οργανισμό, 

αλλά επιδιώκουν να τον εξαπατήσουν. Οι απατεώνες τύπου «advance-fee» προσπαθούν 

να εξασφαλίσουν μια προπληρωμένη προμήθεια για συμφωνίες που στην 

πραγματικότητα ποτέ δεν ολοκληρώνονται ή για κάποιο έργο που δεν τελειώνει ποτέ. 
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Πολλές διεθνείς απάτες που διαπράττονται μέσω του Διαδικτύου απαιτούν 

προκαταβολές για ψεύτικα ή κατώτερης ποιότητας προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Δισεκατομμύρια δολάρια σε απάτες στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης έχουν 

προκύψει από διάφορα μέρη του κλάδου της υγείας, τα οποία συνωμοτούν με τους 

ασθενείς ώστε να υποβάλλουν ψευδείς ιατρικούς λογαριασμούς για υπηρεσίες που δεν 

έχουν παρασχεθεί (Pickett et al., 2002). Οι ασφαλιστικές εταιρείες δέχονται πλήθος από 

των ψευδείς απαιτήσεις, συχνά από εξελιγμένες οργανώσεις, που συνωμοτούν να 

διαπράξουν μια σειρά από καλά - προγραμματισμένες απάτες. Εν ολίγοις, οποιαδήποτε 

οργάνωση ή δημόσιος φορέας που παρέχει ένα προϊόν ή υπηρεσία αξίας, για παράδειγμα, 

κουπόνια τροφίμων, επιχορηγήσεις σε μετρητά, αποζημιώσεις, αξιώσεις, επιστροφές, 

δάνεια και εξοπλισμός, μπορεί να υπόκεινται σε προσπάθειες από τρίτους για να 

εξαπατηθούν. Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι απατεώνες μπορούν να 

αποκτήσουν εκατομμύρια δολάρια από παράτυπες αξιώσεις, εάν δεν υπάρχουν επαρκείς 

έλεγχοι για τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών ελέγχων (Pickett et al., 

2002). 

• Κλοπή αποθεμάτων : απλή κλοπή των αποθεμάτων των προϊόντων του εργοδότη. 

Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την κλοπή των άχρηστων υλικών ή αγαθών που 

επιστρέφονται από τους πελάτες, καθώς υπάρχει λιγότερος έλεγχος πάνω σε αυτά τα 

στοιχεία. Ένα μεγαλύτερο πρόβλημα είναι κλοπές σε καταστήματα καθώς οι πελάτες, και 

όχι το προσωπικό, κλέβουν εμπορεύματα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από 

καταστήματα λιανικής πώλησης κάθε χρόνο. 

• Κλοπή μετρητών : η υπεξαίρεση χρημάτων προκύπτει όταν έρχονται μετρητά σε μια 

εταιρεία και εκτρέπονται. Η τεχνική «skimming» συμβαίνει όταν, για παράδειγμα, ένας 

ταμίας παίρνει μετρητά πριν από την έναρξη των βιβλίων. Η κατάχρηση αυτή 

συνεπάγεται άμεση παραβίαση της εμπιστοσύνης, όταν κάποιος που είναι 

επιφορτισμένος με το ταμείο, υπεξαιρεί χρήματα για προσωπική χρήση. Η τεχνική 

«laming» είναι μια τεχνική, με την οποία η κλοπή μετρητών ή επιταγών καλύπτεται μέσα 

στην χρήση από μετέπειτα ενέργειες, έτσι ώστε να μην παρατηρείται ταμειακό έλλειμμα, 

μερικές φορές για πολλά χρόνια. Υποστηρίζεται ότι τα δημοσιευμένα στοιχεία για αυτού 

του είδους τις απάτες είναι μόνο το 10% των πραγματικών ζημιών. 

• Βασικές εταιρικές απάτες : όταν ένας εργαζόμενος επινοεί πρόβλημα υγείας με σκοπό 

την λήψη αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, απαιτεί υπερβολικές αξιώσεις για υπερωρίες, 
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ή χρησιμοποιεί εξοπλισμό της εταιρείας για μη επιτρεπόμενο σκοπό, όπως για μια 

προσωπική εταιρία που έχει ιδρύσει ο ίδιος. Όταν αυτή η ιδιωτική επιχείρηση 

ανταγωνίζεται την επιχείρηση του εργοδότη, η απάτη μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει 

την κλοπή ιδεών και των πληροφοριών της εταιρείας, όπως βάσεις δεδομένων πελατών. 

Οι μικροκλοπές σχετίζονται με μικρά αντικείμενα που το προσωπικό παίρνει στο σπίτι 

του. Τα ψευδή δελτία χρόνου παραγωγής και εργασίας μπορούν να αποτελέσουν κλοπή 

χρόνου και επομένως κλοπή χρημάτων για την επιχείρηση. Αυτό που κάποτε ήταν ένα 

κοινό τέχνασμα, αλλά πλέον είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, είναι η παραποίηση 

πληροφοριών σε βιογραφικά από άτομα που αναζητούν εργασία. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, ο εργαζόμενος είναι πολύ διαφορετικός από τα στοιχεία που έχει δηλώσει. 

Υποστηρίζεται ότι πάνω από 50% του υλικού που εμφανίζεται σε ένα τυπικό βιογραφικό 

είναι παραπλανητικό. 

• Αξιώσεις για έξοδα ταξιδιών και διανομής : όταν οι αξιώσεις είναι ψευδείς,, 

υπερβολικές ή υπάρχει του συστήματος εξόδων. Η κατάχρηση μικρής κλίμακας 

συμβαίνει όταν οι άνθρωποι, απλώς, διογκώνουν τις αξιώσεις τους. Η απάτη γίνεται πιο 

σοβαρή, όταν συνεργάζεται και ο υπεύθυνος πληρωμών, οπότε μπορούν να τελούνται 

μηνιαίες πληρωμές. 

• Απάτη επιταγών : όταν μια επιταγή της εταιρείας έχει κλαπεί, αλλαχθεί, ή 

πλαστογραφηθεί μπορεί να εκτραπεί σε ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο με αποτέλεσμα 

να εξαργυρώσει την επιταγή και στη συνέχεια να κλείσει τον λογαριασμό του ή απλά να 

εξαφανιστεί. Η γραμματεία της επιχείρησης και το προσωπικό της μισθοδοσίας μπορεί 

να προσθέσει επιταγές σε τακτά χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα την υπεξαίρεση 

μεγάλων ποσών. Η απάτη επιταγών θεωρείται τραπεζική απάτη, σύμφωνα με την οποία 

τα άτομα και επιχειρήσεις, επιχειρούν να εξαπατήσουν τις τράπεζες με τη μορφή των 

ακάλυπτων δανείων. 

• Απάτη ταυτότητας : αυτού του είδους η απάτη είναι, πλέον, ένα σημαντικό θέμα στην 

κοινωνία. Υπάρχουν πολλές αναφερθεί περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι έπρεπε να 

αμυνθούν έναντι των αξιώσεων, επειδή είχε κλαπεί η ταυτότητά τους, χρησιμοποιώντας 

προσωπικά δεδομένα, όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, διεύθυνση, ημερομηνία 

γέννησης κτλ.  

• Μη υπαρκτοί εργαζόμενοι :  η απάτη όπου εισάγονται ονόματα, μη εργαζομένων στην 

επιχείρηση, στην  μισθοδοσία της εταιρείας και εκτρέπονται τα κεφάλαια σε τραπεζικό 
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λογαριασμό που έχει συσταθεί ειδικά γι’ αυτή την απάτη. Αν ένας εργαζόμενος μπορεί 

να μείνει στο μισθολόγιο, αφού αποχωρήσει από την εταιρεία, επιπλέον κεφάλαια 

μπορούν να ληφθούν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές 

στο μισθολόγιο, όπως ώρες εργασίας, ωρομίσθια και αξιώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε 

χρήματα που διοχετεύονται για παράνομα κέρδη. 

• Απάτες σχετικά με τους Η/Υ : η παράνομη είσοδος σε έναν υπολογιστή, πχ μέσω 

hacking, και η ανάκτηση δεδομένων, η πρόσβαση σε δικαιώματα χρήσης κτλ., μπορεί να 

οδηγήσει σε οικονομική απάτη. Ως εκ τούτου, οι απατεώνες μπορούν να συμμετέχουν σε 

δολιοφθορά, πειρατεία λογισμικού, κλοπή προσωπικών δεδομένων, και για την 

τροποποίηση ή τη φθορά των αρχείων που τηρούνται σε συστήματα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Σε ορισμένες επιχειρήσεις το προσωπικό έχει περισσότερα δικαιώματα 

πρόσβασης από όσα χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά του. Τα συστήματα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών προσφέρουν εξαιρετικές δυνατότητες για την απόκρυψη 

παράνομων πράξεων, αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να καταγράφουν τα ίχνη της κάθε 

συναλλαγής. 

• Απάτη οικονομικών καταστάσεων : μπορεί να είναι πολύ σοβαρή και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για κατασκευαστούν ή να παραποιηθούν τα οικονομικά στοιχεία με 

σκοπό την ενθάρρυνση των επενδύσεων και δανείων. Ανακριβή στοιχεία κερδών 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για πριμ απόδοσης. Μια δημοφιλή απάτη 

περιλαμβάνει την αγορά μετοχών και, στη συνέχεια, αύξηση της τιμή πώλησης μέσω 

φημολογίας και στην συνέχεια πώλησης των μετοχών, πριν η αγορά αντιληφθεί την 

στρέβλωση. Ορισμένες απάτες πιστωτικών καρτών συνδέονται σε απάτες με μετοχές, 

καθώς οι κλεμμένες κάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά μετοχών στο 

όνομα του κατόχου της κάρτας ώστε να ωθηθεί η τιμή της μετοχής προς τα πάνω. 

• Εταιρεία «φάντασμα» : μια εταιρεία μπορεί να κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου για την 

προσέλκυση κεφαλαίων και μόλις ληφθούν τα χρήματα η ανύπαρκτη εταιρεία να 

εξαφανιστεί. 

• Διάφορα απάτες : υπάρχουν πολλές μορφές απάτης που δεν έχουν ακόμη αναφερθεί, 

όπως τα παράνομα καρτέλ καθορισμού τιμών, τα επενδυτικά σχέδια πυραμίδων, το 

ξέπλυμα χρήματος, η απάτη ταχυδρομείου, η πλαστογραφία και οι εκβιασμοί. 

Η αυξανόμενη ένταση του οικονομικού εγκλήματος είναι σε άμεση συνάρτηση με την 

διεθνοποίηση των συναλλαγών και την διαφοροποίηση των επιμέρους οικονομικών 
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δραστηριοτήτων. Οι παράνομες δραστηριότητες παρότι συγκεντρώνουν πλούτο, αποτελούν 

εμπόδιο στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη δεδομένου ότι συνολικά δεν συνεισφέρουν στην 

αύξηση του εθνικού εισοδήματος, αφού συνιστούν μια καταρχήν μεταφορά νόμιμων 

κεφαλαίων στη σφαίρα εγκληματικών συμφερόντων. Επιπλέον αποθαρρύνονται οι επενδύσεις 

και αναστέλλονται ή μειώνονται οι νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες. Επίσης, προκαλούν 

εκτροπή μεγάλου μέρους των ήδη περιορισμένων οικονομικών πόρων σε μηχανισμούς 

επιβολής του νόμου και την καταπολέμησης του εγκλήματος, μειώνοντας την δυνατότητα 

χρηματοδότησης τομέων σημαντικών για την βελτίωση του βοιωτικού επιπέδου κάθε 

κοινωνίας (Pickett et al., 2002). 

 

4.3. Ξέπλυμα Χρήματος 

4.3.1. Εισαγωγή στο Ξέπλυμα Χρήματος 

«Ως νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες περιγράφεται η διαδικασία 

μέσω της οποίας αποκρύπτεται η ύπαρξη, η παράνομη πηγή ή η παράνομη χρήση εσόδων, 

τα οποία στη συνέχεια μεταμφιέζονται με τέτοιο τρόπο ώστε η προέλευσή τους να 

εμφανίζεται νόμιμη» (Κάτσιος, 1998). 

Το ξέπλυμα χρήματος είναι ουσιαστικά η διαδικασία της απόκρυψης παράνομων πηγών 

εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες με σκοπό να εμφανίζονται ώς 

νόμιμες. Η νομοθεσία που περιβάλει το φαινόμενο του ξεπλύματος χρήματος στοχεύει στο να 

εξασφαλίσει ότι “το έγκλημα δεν επιβραβεύεται” εμποδίζοντας τον δράστη να καρπωθεί τους 

καρπούς της εγκληματικότητας. Το επιτυχημένο ξέπλυμα χρήματος ουσιαστικά επιβραβεύει 

το έγκλημα και επομένως αποτελεί ένα κίνητρο για την διάπραξη μελλοντικών εγκλημάτων. 

Επομένως, η νομοθεσία παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος δεν είναι μόνο για 

την αντιμετώπιση του εγκλήματος της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, αλλά επίσης μπορεί 

να είναι ένα απαραίτητος μηχανισμός για την καταπολέμηση των κερδοσκοπικών εγκλημάτων 

στο σύνολο. Όπως ο Ringguth παρατήρησε ορθώς, “αν καταφέρεις και αφαιρέσεις το κίνητρο 

του κέρδους από τα εγκλήματα κατά της περιουσίας, τότε έχεις κάνει ένα θετικό βήμα για την 

πάταξη της εγκληματικότητας γενικότερα” (Ringguth, 2002). Ωστόσο, για να επιτευχθούν οι 

παραπάνω στόχοι, τα μέτρα περί ξεπλύματος χρήματος πρέπει να είναι επαρκή και 

ολοκληρωμένα.  
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4.3.2. Ιστορικά στοιχεία 

Η ιστορία της νομοθεσίας περί ξεπλύματος χρήματος ξεκίνησε με την ποινικοποίηση των 

εσόδων από αδικήματα που συνδέονται με τα ναρκωτικά, όπως παρέχεται από την Σύμβαση 

των Ηνωμένων Εθνών του 1988 κατά την “Παράνομη Διακίνηση Ναρκωτικών και 

Ψυχοτρόπων Ουσιών” (Σύμβαση Ναρκωτικών Ουσιών Βιέννης – 1988). Αυτό σημαίνει, ότι 

αρχικά οι μόνοι παραβάτες που μπορούσαν να διωχθούν για ξέπλυμα χρήματος ήταν αυτοί που 

επιχειρούσαν να νομιμοποιήσουν έσοδα που προέρχονταν από την παραγωγή και διακίνηση 

ναρκωτικών ουσιών (Unger, 2007). Ωστόσο, σύμφωνα με τις Συστάσεις της Financial Action 

Task Force – F.A.T.F. (Σύσταση Ι), και τις διατάξεις της Σύμβασης για το Ξέπλυμα, την 

Έρευνα, την Κατάσχεση και τη Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος, πολλές χώρες 

εισήγαγαν την ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από διάφορες πηγές, όχι μόνο από 

ναρκωτικά. Αυτό είχε σημαντικές επιπτώσεις, καθώς σημαντικά και πολύ κερδοφόρα 

εγκλήματα, όπως απάτη, εμπορία όπλων, διαφθορά κτλ., συμπεριλήφθηκαν στην νομοθεσία 

σχετικά με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αν και το παραπάνω 

ήταν μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη, η διαδικασία της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του 

ξεπλύματος χρήματος δεν στερούνταν σημαντικών αδυναμιών. 

Από νομικής πλευράς, ο ”Αχίλλειος τένοντας” στον ορισμό και την ποινικοποίηση του 

ξεπλύματος χρήματος σχετίζεται με τα λεγόμενα “γενεσιουργά αδικήματα” τα οποία ορίζονται 

ως τα ποινικά αδικήματα τα οποία δημιουργούν την ανάγκη για ξέπλυμα χρήματος (Unger, 

2007). Αποκρύπτοντας ή “μεταμφιέζοντας” την πηγή ορισμένων εσόδων, δεν οδηγεί 

αυτομάτως σε ξέπλυμα χρήματος εκτός και αν τα έσοδα προκύπτουν από παράνομες 

δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, ποιά είναι τα ακριβή ποσά που οφείλονται σε ξέπλυμα 

χρήματος, ποιές οι δραστηριότητες και ποιοί μπορούν να διωχθούν εξαρτώνται από το τι 

συνίσταται γενεσιουργό αδίκημα για με σκοπό την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες  

 

4.3.3. Επιπτώσεις της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 

Δραστηριότητες 

Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει σημαντικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

οικονομικές επιπτώσεις. Στις  βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις περιλαμβάνονται ζημίες για τα 

θύματα και την κοινωνία λόγω της νομιμοποίησης της εγκληματικότητας, της στρέβλωση της 

κατανάλωσης, της αποταμίευσης και των επενδύσεων και εντοπίζονται επιπτώσεις στην 

παραγωγή και την απασχόληση. Επιπλέον, νομισματικές μεταβλητές, όπως τα επιτόκια, η 
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ζήτηση χρήματος και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορούν να επηρεαστούν. Επίσης, οι τιμές 

μπορεί να αποθαρρυνθούν, όπως και ολόκληροι τομείς. Ένα σημαντικό ποσό των χρημάτων 

αυτών καταλήγει στην ακίνητη περιουσία. Αυτός ο τομέας είναι λιγότερο διαφανής από τις 

χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς νομικά πρόσωπα μπορούν να ενεργούν αντί των φυσικών 

προσώπων και τα κέρδη αξίας είναι υψηλά περιλαμβάνοντας την τοποθέτηση μεγάλου όγκου 

πλούτου. 

Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων είναι οι 

επιδράσεις στην ανάπτυξη, οι επιπτώσεις για την εγκληματικότητα σε συνδυασμό με τις 

επιπτώσεις στην κοινωνία και την πολιτική κτλ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δεν 

μπορεί να υπάρξει θετική επίδραση από την αύξηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, 

παρότι πολλές χώρες προσπαθούν να προσελκύσουν κεφάλαια και επενδύσεις παραβλέποντας 

τους κινδύνους του ξεπλύματος χρήματος μέσω του τραπεζικού απορρήτου ή των κλειστών 

οικονομικών καθεστώτων. Για κάθε ένα δισεκατομμύριο επιπλέον νομιμοποιημένα χρήματα, 

που καταγράφονται σε ένα σημαντικό διεθνές νόμισμα, όπως Δολάρια ή Ευρώ) θα υπάρξει μια 

αύξηση 0,1% του ετήσιου ρυθμού αύξησης. Ωστόσο, αν το ξέπλυμα χρήματος προσελκύει 

περισσότερη εγκληματικότητα, η επίδραση στην ανάπτυξη θα είναι αρνητική. Αν το ξέπλυμα 

χρήματος οδηγεί σε αύξηση ενός εκατομμυρίου περισσότερων κρουσμάτων 

εγκληματικότητας, τότε η ανάπτυξη θα μειωθεί κατά περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες 

ετησίως. Ως εκ τούτου, το ξέπλυμα χρήματος ενέχει οικονομικούς κινδύνους. 

Όσο μια χώρα παίρνει τα οφέλη από την εγκληματικότητα, με την αποδοχή της 

νομιμοποίησης κεφαλαίων αλλά διατηρώντας το έγκλημα στο εξωτερικό σε μια ασφαλή 

απόσταση, θα αποτελεί ένας τόπος ώστε να καταφεύγουν οι καταζητούμενοι για οικονομικά 

εγκλήματα από όλο τον κόσμο (Unger, 2007). Αυτό δεν μπορεί να είναι μια ιδιαίτερα ηθική 

θέση, αλλά από οικονομικής άποψης, δεν φέρει μειονεκτήματα και μπορεί να εξηγήσει γιατί 

τόσοι πολλοί χώρες έχουν εισάγει τράπεζα χαρακτηριστικά και σαφώς διαχωρισμένα 

καθεστώτα που διευκολύνουν το ξέπλυμα χρήματος. Ακόμη και αν η αποδοχή ή σιωπηρή 

έγκριση του ξεπλύματος χρήματος φαίνεται σαν μια ελκυστική βραχυπρόθεσμη στρατηγική 

για να προσελκύσει επιπλέον εισροές κεφαλαίων, αύξηση των κρατικών εσόδων, έναν πιο 

δυναμικό επιχειρηματικό τομέα, αύξηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης, είναι μια 

ωρολογιακή βόμβα σε μακροπρόθεσμη βάση. 
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Γενικά, το ξέπλυμα χρήματος είναι ένα σημαντικό φαινόμενο στις βιομηχανικές 

οικονομίες με ανεπιθύμητες ενέργειες. Δεν είναι μόνο τα μικρά νησιά, τα οποία νομιμοποιούν 

έσοδα, αλλά και πλούσιες ανεπτυγμένες οικονομίες. 

 

4.3.4. Ξέπλυμα Χρήματος στην Ελλάδα 

H Ελλάδα αρχικά ποινικοποίησε το ξέπλυμα χρήματος με τον Νόμο 2145/1993 "για την 

καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», ο οποίος αργότερα 

αντικαταστάθηκε από το Νόμο 2331/1995 "για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της 

Νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες". Ο Νόμος αυτός τέθηκε σε 

ισχύ τον Αύγουστο του 1995. Έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές, ενώ αντικαταστάθηκε στις 13 

Δεκεμβρίου του 2005 από τον ν. 3424/2005. Σήμερα, ισχύει ο νόμος ν.3691/2008 "για την 

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις". Ο νόμος ν.3691/2008 

ενσωματώνει τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, καθώς και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποτελεί 

εφαρμοστικό μέτρο της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ. Σημαντικές τροποποιήσεις του ν. 3691/2008 

πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα με το ν. 3875/2010 (αφορούν κυρίως στο ποινικό αδίκημα 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) και το ν. 3932/2011 (αφορούν στη διάρθρωση της 

Αρχής Καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 

και τις διαδικασίες δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των υποκείμενων σε 

συγκεκριμένες οικονομικές κυρώσεις προσώπων, ομάδων ή οντοτήτων). 

Το ξέπλυμα χρήματος σήμερα ορίζεται από το άρθρο 1 παρ. β του ν.3691/2008 και τα 

φυσικά και υλικά στοιχεία του ορισμού αυτού συνάδουν με εκείνες τις διατάξεις που 

προβλέπονται στις Συμβάσεις της Βιέννης και του Παλέρμο, που καλύπτουν ειδικά την αγορά, 

την απόκρυψη, την παραλαβή, την κατοχή, την χρήση, την μετατροπή ή τη μεταφορά των 

εσόδων που προέρχονται από μια κλειστή λίστα των «εγκληματικών δραστηριοτήτων», όπως 

ορίζονται από το άρθρο 1 παρ. α του ίδιου νόμου. Συγκεκριμένα, το άρθρο 1 παρ. β του 

ν.3691/2008 καθορίζονται τέσσερις διαφορετικούς τύπους πράξεων: 

 η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από 

εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε εγκληματική δραστηριότητα, 

με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της ή την παροχή 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1.60-26.10.2005-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1.60-26.10.2005-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N.3875_2010.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D.3932_2011.pdf
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συνδρομής σε οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται στη διάπραξη της δραστηριότητας 

αυτής, προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεων του/της 

 η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της πραγματικής φύσης, προέλευσης, θέσης, διάθεσης, 

διακίνησης, τα δικαιώματα σε σχέση με, ή την κυριότητα επί περιουσίας, εν γνώσει του 

ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε παράνομη 

δραστηριότητα 

 η απόκτηση, κατοχή ή χρήση περιουσίας εν γνώσει, κατά τον χρόνο της παραλαβής, 

του ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη 

συμμετοχής σε παράνομη δραστηριότητα 

 η συμμετοχή, η απόπειρα διάπραξης και η υποβοήθηση, η υποκίνηση, η διευκόλυνση 

και η παροχή συμβουλών της διάπραξης οποιουδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται 

στις προηγούμενες περιπτώσεις. 

 

4.4. Οι Φάσεις Του Φαινομένου 

4.4.1. Ανάγκη μοντελοποίησης του φαινομένου 

Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες έχει μετατραπεί σε μια διεθνούς κλίμακας διαδικασία "ανακύκλωσης 

βρώμικου χρήματος" με κύριο χαρακτηριστικό της τη μυστικότητα (Κάτσιος, 1998). Συνεπώς, 

θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο ζήτημα και να το αναλύσουμε όσο το δυνατόν 

καλύτερα. Το ξέπλυμα τέτοιο, πραγματοποιείται με συγκεκριμένες επαναλαμβανόμενες 

πράξεις και ενέργειες, γεγονός που μας επιτρέπει να μοντελοποιήσουμε το πρόβλημα για 

καλύτερη θεωρητική κατανόηση και συστηματική ανάλυσή του.  

 

Την σημερινή εποχή, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για επικράτηση βασίζεται στα 

επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και στην αποτελεσματικότητα της κάθε αγοράς. Για 

παράδειγμα, μια απόφαση των διαχειριστών διεθνών κεφαλαίων να αποσυρθούν από μία 

θεωρούμενη προβληματική οικονομία ή να επιτεθούν εναντίον ενός ασθενούς νομίσματος, 

μπορεί να δημιουργήσει παγκόσμια οικονομική αναταραχή και ανησυχία.  

 

Μετά την κατάρρευση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και των 

άλλων κομμουνιστικών καθεστώτων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ξεκίνησε η 

ανάπτυξη του καπιταλισμού και της οικονομίας της αγοράς. Αυτό δημιούργησε μια 

κινητικότητα κεφαλαίων, γεγονός που δημιούργησε έλλειψη κεφαλαίων σε πολλά κράτη. Τα 
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κράτη, σήμερα, έχουν την ανάγκη επενδυτικά κεφάλαια, διότι πρέπει τόσο να καλύψουν την 

συνεχή αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς για κεφάλαια όσο και για να χρηματοδοτήσουν τα 

κρατικά τους ελλείμματα, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρξουν κοινωνικές παροχές και 

κράτος πρόνοιας (Κάτσιος, 1998). Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι η δύναμη μεταφέρεται  από 

το κράτος στα χέρια των επενδυτικών κεφαλαίων, με αποτέλεσμα οι διαχειριστές τους να 

αποκτούν πρωτοφανή δύναμη και επιρροή στα κράτη και στις κυβερνήσεις τους. 

 

Αν όλα τα παραπάνω, συνδυαστούν με την αυξανόμενη κινητικότητα των κεφαλαίων, 

τότε καταλαβαίνουμε ότι τα κράτη έχουν χάσει την δυνατότητα να δεσμεύουν κεφάλαια, με 

αποτέλεσμα να χάνονται επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Συνεπώς, αυτή η ανάγκη για 

επενδύσεις καθιστά ακόμα πιο ελκυστική την συσσώρευση κεφαλαίων, που μπορεί να μην 

είναι πάντα απολύτως νόμιμα, με αποτέλεσμα να διογκώνεται το πρόβλημα του ξεπλύματος 

χρήματος.  

 

4.4.2. Τα μοντέλα των κύκλων 

Μπορούμε να απεικονίσουμε και να αναλύσουμε την όλη διαδικασία της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ως ένα κυκλοφοριακό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο 

έχουν γίνει προσπάθειες ώστε η διαδικασία νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες να απεικονισθεί και να αναλυθεί σαν ένα κυκλοφοριακό σύστημα, σύμφωνα 

με το οποίο τα έσοδα των εγκληματικών πράξεων εισέρχονται στη νόμιμη αγορά όπου πρώτα 

τοποθετούνται (Placement) και μετά διαστρωματώνονται/συσσωρεύονται (Layering). Στη 

συνέχεια επανατοποθετούνται είτε άμεσα σε νέες εγκληματικές δραστηριότητες είτε έμμεσα 

μέσω νόμιμων επενδύσεων (Integration). 

Πολλές ομοιότητες παρουσιάζει το αμερικάνικο κυκλικό μοντέλο, ή μοντέλο του 

Zünd, σύμφωνα με το οποίο παρουσιάζεται το κυκλοφοριακό σύστημα της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με αυτό ενός υδρολογικού συστήματος. Πρόκειται 

για ένα μοντέλο που αντιλαμβάνεται το φαινόμενο ως μία «κλειστή διαδικασία ανακύκλωσης» 

και το οποίο, απλοποιώντας το συνειδητά, αποδίδει σε ικανοποιητικό βαθμό τις 

δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων του οργανωμένου εγκλήματος προεξοφλώντας όμως 

μ' αυτό τον τρόπο ότι τα εγκληματικής προέλευσης περιουσιακά στοιχεία επενδύονται 

αποκλειστικά εκ νέου σε νέες αξιόποινες πράξεις (Κάτσιος, 1998). 
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4.4.3. Το τελεολογικό μοντέλο 

Το τελεολογικό μοντέλο αναπτύχθηκε από τους καθηγητές Δρ. Juerg-Beat Ackermann και Δρ. 

James E. Preston και εστιάζει στους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες. Το μοντέλο βασίζεται στην υπόθεση, ότι για τη πραγμάτωση αυτών των 

στόχων είναι διαθέσιμοι μόνο ορισμένοι τρόποι δράσης.  Εφόσον, λοιπόν, έχουν ορισθεί οι 

σκοποί και οι τρόποι δράσης της παράνομης πράξης, χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενοι νομικοί 

και πραγματικούς ενισχυτικούς παράγοντες οι οποίοι λειτουργούν με στόχο την απόκρυψη των 

περιουσιακών στοιχείων. Στη συνέχεια, αναλύονται και ορίζονται οι επιμέρους μέθοδοι 

νομιμοποίησης εσόδων σε συνάρτηση με τους σκοπούς, τις δυνατότητες δράσης και τους 

διαθέσιμους ενισχυτικούς παράγοντες. Το μοντέλο αυτό, αναφέρεται κυρίως σε περίπλοκες 

περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος, που εμφανίζονται συνήθως στην Βόρεια Αμερική, και 

ιδιαίτερα στους μηχανισμούς του οργανωμένου εμπορίου ναρκωτικών, προσπαθώντας να 

ερμηνεύσει την σημασία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσα 

στα πλαίσια της συνολικής οικονομικής πολιτικής του οργανωμένου εγκλήματος.  

 

Το μοντέλο περιλαμβάνει τα τρία παρακάτω επίπεδα:  

1. Σκοποί της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

i. Ολοκλήρωση (μετατροπή/απόκρυψη) 

ii. Επένδυση 

iii. Φοροδιαφυγή, υπεξαίρεση φόρων, φορολογικές απάτες 

iv. Χρηματοδότηση εγκληματικών πράξεων 

 

2. Δυνατότητες δράσης 

i. Εσωτερικό, εξωτερικό, υπεράκτια κέντρα, φορολογικοί παράδεισοι 

ii. Εταιρίες βιτρίνα, μεγάλες εταιρίες 

iii. Αξιόγραφα, αποταμιευτικοί λογαριασμοί, εμπράγματες αξίες 

iv. Μη υποβολή (δηλώσεων, εγγράφων), νόθευση εγγράφων 

v. Χρηματοδότηση εγκληματικών ενεργειών, διαφθορά 

 

3. Ενισχυτικοί παράγοντες 

i. Διεθνής χαρακτήρας των δραστηριοτήτων, πλημμελής άσκηση οικονομικής 

εποπτείας και ανυπαρξία συντονισμού των αρμοδίων αρχών 
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ii. προστασία του απορρήτου, ο παράγοντας των υπεράκτιων οικονομικών 

κέντρων 

iii. η απόκρυψη μέσω νομικών προσώπων, κατάτμηση και αλυσιδωτά 

αποτελέσματα (Layering), παράγοντας διακοπής, παράγοντας πρόσμιξης, 

παράγοντας νόθευσης 

iv. ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών 

 

Είναι φανερό, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο προσπαθείται να εξετασθεί η νομιμοποίηση 

εσόδων που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα εγκληματικών πράξεων και να διερευνηθεί σε 

συνάρτηση με τη συνολική οικονομική πολιτική του οργανωμένου εγκλήματος. Κάτω απ' αυτό 

το πρίσμα θα πρέπει να προσαρμοσθεί στις σύγχρονες παγκόσμιες οικονομικό – πολιτικές  

συνθήκες, οι οποίες διαμορφώνουν και αλλάζουν τις παραπάνω, φαινομενικά, σταθερές 

παραμέτρους 

 

4.4.4. Τα μοντέλα των φάσεων 

Πρωταρχικός στόχος της προσπάθειας ξεπλύματος βρώμικου χρήματος είναι η αποτροπή της 

αποκάλυψης και κατά συνέπεια της παράλλαξη της ταυτότητας των περιουσιακών στοιχείων, 

όσον αφορά την μη νόμιμη προέλευση τους (Κάτσιος, 1998). Αν αναλογιστούμε, όμως, ότι η 

απλή απόκρυψη τους δεν προσφέρει τίποτα στον κάτοχό τους καθώς δεν μπορεί να τα 

αξιοποιήσει ή να τα επανεπενδύσει όπως ο ίδιος επιθυμεί, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει 

ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί και η διαθεσιμότητα τους. 

 

 Μοντέλο φάσεων του Bernasconi 

Ο πρώτος εμπνευστής των μοντέλων των φάσεων είναι ο Ελβετός Paolo Bernasconi, ο οποίος 

είναι αυτός που διαμόρφωσε και συνέταξε τον Ελβετικό Ποινικό Κώδικα σχετικά με την 

αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ο Bernasconi 

διαχωρίζει το «ξέπλυμα» σε πρώτου και δευτέρου βαθμού. Επίσης, κάνει την διάκριση μεταξύ 

«χωρών του εμπορίου», δηλαδή μιας χώρας όπου γίνεται η παράνομη πράξη και από εκεί όπου 

προέρχεται το βρώμικο χρήμα, και «χωρών του ξεπλύματος», δηλαδή στα μεγάλα 

χρηματοοικονομικά κέντρα και στις χώρες με ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση στις 

επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα (Κάτσιος, 1998). 

 

Με βάση τα παραπάνω, κατέταξε τα συνηθέστερα χαρακτηριστικά στην ανάλογη φάση: 
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1η Φάση 

i. Νομιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων άμεσα προερχομένων από ποινικές 

πράξεις 

ii. Κατά κανόνα αφορά μετρητά 

iii. Οι πράξεις συνίστανται κυρίως σε βραχυπρόθεσμες συναλλαγές 

iv. Ο δράστης επιδιώκει να εμποδίσει την αναγνώριση των περιουσιακών 

στοιχείων 

 

 

2η Φάση 

i. Νομιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων προερχομένων αποκλειστικά από 

την τέλεση ποινικών πράξεων 

ii. Οι πράξεις συνίστανται κυρίως σε μεσομακροπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες επιχειρήσεις 

iii. Στόχος είναι η απαλλαγή του παράνομου χαρακτήρα των περιουσιακών 

στοιχείων προσδίδοντας τους τον χαρακτήρα μίας νόμιμης οικονομικής 

δραστηριότητας 

 

 Μοντέλο των τριών φάσεων 

Η συστηματοποίηση, η οποία γίνεται ευρέως αποδεκτή τόσο από την αμερικανική όσο και από 

την ευρωπαϊκή θεωρία, είναι αυτή η οποία προέκυψε από την σχετική έκθεση των τελωνειακών 

υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών και στην οποία διακρίνονται τρείς φάσεις στη διαδικασία 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: 

 

1. Η Φάση της Τοποθέτησης (Placement Stage), κατά την οποία τα μετρητά, χωρίς να 

χρησιμοποιούνται ιδιαίτερες κινήσεις παραπλάνησης, διοχετεύεται και αναμιγνύεται με 

νόμιμα κεφάλαια ή απλά κατατίθεται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στο στάδιο αυτό 

συμπεριλαμβάνεται και η φυσική διασυνοριακή μεταφορά χαρτονομισμάτων και 

τραπεζογραμματίων. 

2. Η Φάση της Διαστρωμάτωσης – Συσσώρευσης (Layering Stage), κατά την οποία, με τη 

βοήθεια ενός σύνθετου πλέγματος παραπλανητικών μεταφορών και πολύπλοκων 

συναλλαγών, γίνεται το πρώτο σημαντικό βήμα για την αποκοπή των παρανόμων 
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εσόδων από την εγκληματική τους πηγή και την απόκρυψη της πραγματικής 

προέλευσης τους. 

3. Η Φάση της Ολοκλήρωσης (Integration Stage), κατά την οποία μετά την εξαφάνιση 

κάθε ίχνους που θα διευκόλυνε τις εποπτικές αρχές, ολοκληρώνεται η ενσωμάτωση των 

περιουσιακών στοιχείων στο οικονομικό σύστημα έχοντας αποκτήσει πλέον 

νομιμότητα.  

 

1. Η Φάση της Τοποθέτησης (Placement Stage) 

Σ' αντίθεση με τη τάση που επικρατεί στις νόμιμες εμπορικές δραστηριότητες όπου η χρήση 

ρευστού χρήματος περιθωριοποιείται συνεχώς , το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των εσόδων 

από το λιανικό εμπόριο και τη διακίνηση των ναρκωτικών εξακολουθεί να διοχετεύεται με τη 

μορφή τραπεζογραμματίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή μέσω άλλων χρηματοπιστωτικών 

κλάδων, με στόχο την μετατροπή σε νόμιμες αξίες και την ενσωμάτωση στο νόμιμο οικονομικό 

σύστημα (Κάτσιος, 1998). Στις Η.Π.Α. γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και γι’ αυτό 

έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειες τους στους τακτικούς ελέγχους της διακίνησης ρευστού 

χρήματος έχοντας θεσπίσει την υποχρεωτική αναφορά όλων των συναλλαγών πέραν των 

$10,000. Στο οργανωμένο εμπόριο ναρκωτικών είναι έντονο το πρόβλημα της μεγάλης 

ποσότητας του διαθέσιμου ρευστού χρήματος αφού συσσωρεύονται τεράστια ποσά 

χαρτονομισμάτων. Αποτελεί, κατά συνέπεια, άμεση προτεραιότητα η διοχέτευση του ρευστού 

χρήματος στο νόμιμο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα του εσωτερικού ή του 

εξωτερικού. 

 

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τοποθέτησης, μπορούμε να αναφέρουμε τις 

καταθέσεις μετρητών σε πιστωτικά ιδρύματα, την φυσική εξαγωγή μετρητών καθώς και τη 

χρησιμοποίηση μετρητών για αγορά περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας όπως ακίνητα, 

έργα τέχνης και εταιρικών μεριδίων. Στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το στάδιο της τοποθέτησης είναι 

ζωτικής σημασίας, αφού είναι εκείνο κατά το οποίο μπορεί το εξωλογιστικό χρήμα να 

εντοπιστεί ευκολότερα (Κάτσιος, 1998). Έχει διαπιστωθεί, ότι ακολουθούνται συγκεκριμένες 

πρακτικές οι οποίες μπορούν να διακριθούν τόσο με βάση τη νομιμότητα ή μη του πεδίου 

δράσης, όσο και με βάση την εκάστοτε ακολουθούμενη τεχνική. Με την ολοκλήρωση της 

πρώτης φάσης, τα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες δεν έχουν πλέον τη μορφή ρευστού 

χρήματος. 
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2. Η Φάση της Διαστρωμάτωσης – Συσσώρευσης (Layering Stage) 

«Η διαστρωμάτωση είναι ο διαχωρισμός των παρανόμων εσόδων από τη πηγή τους 

δημιουργώντας ένα πλέγμα οικονομικών συναλλαγών, σχεδιασμένο ώστε να καλύψει το ίχνος 

και να εξασφαλίσει πλήρη ανωνυμία» (Bank of England, Guidance Notes for Banks and 

Building Societies on Money Laundering, 1990). Στη δεύτερη αυτή φάση, τα χρήματα 

μεταφέρονται με μορφή λογιστικού χρήματος ή με μορφή πολύτιμων μετάλλων σε διεθνή 

οικονομικά κέντρα που εγγυώνται κινητικότητα κεφαλαίων και διακριτικότητα. Πρόκειται για 

ένα περίπλοκο πλέγμα διαστρωματώσεων και μεταφορών του χρήματος, συνήθως 

ηλεκτρονικών, μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, εταιριών-βιτρίνα και επενδύσεων με στόχο 

χαθεί το ίχνος της προέλευσής τους (Κάτσιος, 1998). 

 

Σαν πρώτος σταθμός προτιμούνται κατά κανόνα τα μικρά υπεράκτια τραπεζικά κέντρα, 

από τα οποία μεταφέρουν τα κεφάλαια χρησιμοποιώντας συνηθισμένους τρόπους συναλλαγών 

στα κυριότερα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά κέντρα, από τα οποία διαχέονται, στη συνέχεια, 

μέσω της συνεχούς μετακίνησης τους σε περίπλοκα δίκτια τραπεζικών λογαριασμών. Οι 

διαχειριστές αυτών των κεφαλαίων χρησιμοποιούν συνήθως νομοθετικά κατοχυρωμένα 

επαγγελματικά απόρρητα (δικηγορικό, τραπεζικό, χρηματιστηριακό, κοκ), σε συνδυασμό με 

την τοποθέτηση υπεράκτιων εταιριών – σφραγίδα ως δικαιούχων των τραπεζικών 

λογαριασμών, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η πλήρης ανωνυμία.  

 

Μέρος της φάσεως αυτής θεωρείται και η τυχόν επαναπώληση αντικειμένων ή 

εταιρικών μεριδίων. 

 

3. Η Φάση της Ολοκλήρωσης (Integration Stage) 

«Εάν η διαδικασία τοποθέτησης είναι επιτυχημένη, οι χειρισμοί ολοκλήρωσης 

επανατοποθετούν τα έσοδα προς νομιμοποίηση στην οικονομία, με τέτοιο τρόπο ώστε να 

επανέλθουν στα οικονομικά συστήματα, εμφανιζόμενα ως φυσιολογικά επιχειρηματικά 

κεφάλαια» (Bank of England, Guidance Notes for Banks and Building Societies on Money 

Laundering, 1990). Η διαδικασία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες ολοκληρώνεται , μόνο αφού τα περιουσιακά στοιχεία αποκτήσουν 

νομιμοφάνεια.  Αυτού του είδους η νομιμοποίηση των παρανόμων εσόδων εξυπηρετεί αρχικά 

τον στόχο της προστασίας τους από τις εποπτικές αρχές, όμως ο κίνδυνος της φυσικής τους 

απώλειας όσο και η ανάγκη της επένδυσης των εσόδων αυτών, οδηγεί τους δράστες στη 
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διοχέτευση και στην ενσωμάτωση τους στο νόμιμο χρηματοπιστωτικό και οικονομικό 

σύστημα. Δεδομένου, όμως, ότι για την εξασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων, δεν αρκεί η 

απλή τοποθέτησή τους σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό, ο τελικός στόχος της απόκρυψης της 

εγκληματικής προέλευσης των χρημάτων τους και της νομιμοποίησης τους εξυπηρετείται μόνο 

με την συνεχή διοχέτευση τους στις χρηματοοικονομικές αγορές. 

 

Βέβαια, θα πρέπει να οριοθετηθεί και η φοροδιαφυγή από τη νομιμοποίηση εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες, γιατί ο δράστης πέρα από τον προφανή στόχο, αποσκοπεί και 

στην μη απόδοση του αναλογούντα φόρου. Σε κάθε πάντως περίπτωση, η φοροδιαφυγή 

προσφέρει μία διέξοδο για τις διωκτικές αρχές όταν είναι δεν είναι σε θέση να 

στοιχειοθετήσουν την διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 

 

4.5. Οι Τεχνικές Του Φαινομένου 

4.5.1. Τεχνικές ξεπλύματος χρήματος στη Φάση της Τοποθέτησης 

 Μέθοδος του μυρμηγκιού (Smurfing) 

 

Σε πρώτη φάση, πραγματοποιείται η μέθοδος του μυρμηγκιού (Smurfing), δηλαδή η 

κατακερμάτιση μιας μεγάλης κατάθεσης σε μικρότερες καταθέσεις που βοηθά στην αποφυγή 

του εντοπισμού από το χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω των ορίων αναφοράς/αναγνώρισης. 

Δεδομένου ότι πολλές χώρες θέσει όρια για τις μη ελεγχόμενες χρηματικές συναλλαγές, αυτοί 

που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ξεπλύματος χρήματος θα προσπαθήσουν να το 

εκμεταλλευτούν. Για παράδειγμα, το όριο στην Αυστραλία είναι Α$10.000 και στην Ολλανδία 

είναι €15.000, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται συναλλαγές με ποσά όπως Α$9.999 και 

€14.999 αντίστοιχα (Unger, 2007). Τον τελευταίο καιρό, η ρυθμιστική τάση κινείται προς την 

κατεύθυνση του ελέγχου της πληροφορίας, δηλαδή οι τράπεζες θα πρέπει να βασίζονται 

περισσότερο στα υποκειμενικά και όχι τόσο στα αντικειμενικά κριτήρια για ύποπτα 

χαρακτηριστικά ή ύποπτη συμπεριφορά των πελατών τους. 

 Λαθρεμπόριο νομίσματος (Currency Smuggling) 

 

Η μέθοδος αυτή αναφέρεται στη φυσική κίνηση των κυρίου όγκου των νομισμάτων και 

τραπεζογραμματίων πέραν των συνόρων, προκειμένου να αποκρυφθεί η πηγή και η ιδιοκτησία 

της. Ο δράστης εισάγει έσοδα που έχουν προκύψει από παράνομες δραστηριότητες σε μορφή 

μετρητών σε μια χώρα με χαλαρή ή ανύπαρκτη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος. Στη 
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συνέχεια, τα τοποθετεί σε μια τράπεζα. Πολύ συχνά, τα χρήματα κατατίθενται πρώτα σε έναν 

υπεράκτιο τραπεζικό λογαριασμό και στη συνέχεια επιστρέφουν με την μορφή εμβάσματος σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία. Λαθραία μετρητά έχουν βρεθεί σε μπάλες του bowling, σε 

φέρετρα και σε δεξαμενές οξυγόνου για καταδύσεις. 

Η παραπάνω μέθοδος είναι πολύ διαδεδομένη. Ωστόσο, υπάρχουν δύο μειονεκτήματα. 

Πρώτον, τα μετρητά είναι βαριά και συνεπώς πιο δύσκολο να μεταφερθούν διακριτικά και, 

δεύτερον, υπάρχει ο κίνδυνος σύλληψης στα σύνορα (Unger, 2007). 

 Ταξιδιωτικές επιταγές 

 

Η αγορά των ταξιδιωτικών επιταγών με μη νόμιμα χρήματα είναι μια αρκετά κερδοφόρα 

τεχνική νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Financial Acton Task Force 

έχει αναφερθεί σε περιπτώσεις αγοράς μεγάλων ποσοτήτων επιταγών σε πολλά από τα κράτη 

– μέλη της FATF (FATF Report on Money Laundering Typologies, 2002). Το πλεονέκτημα 

της μεθόδου οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιταγές είναι πιο εύκολο να διασχίζουν τα σύνορα 

χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση για δήλωσή της. Επιπλέον, με δεδομένο το γεγονός ότι αυτές 

οι επιταγές εκδίδονται από αξιοσέβαστες εταιρίες, είναι εύκολα μετατρέψιμες σε μετρητά και 

δεν προκαλούν υποψίες. 

 Τυχερά παιχνίδια, καζίνο 

 

Τα καζίνο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρώτη και την τρίτη φάση του ξεπλύματος 

χρήματος. Τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες μπορούν να νομιμοποιηθούν με τη 

μετατροπή τους σε μάρκες σε ένα καζίνο, και στη συνέχεια να ανταλλαχθούν σε μετρητά για 

να κατατεθούν σε τράπεζα, έχοντας έτσι μια επιταγή από τα καζίνο υποδηλώνοντας μια νόμιμη 

συναλλαγή. Στην τρίτη φάση του ξεπλύματος χρήματος,  μπορεί να γίνει η αγορά  ενός καζίνο. 

Τα καζίνο είναι μια επιχείρηση εντάσεως μετρητών, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης μπορεί να 

δικαιολογεί τον μεγάλο όγκο των παράνομων μετρητών του μέσω της επιχείρησης. Οι 

εκτιμήσεις για το ξέπλυμα χρήματος μέσα από τα καζίνο κυμαίνονται μεταξύ €1.500.000 και 

€480.000.000 ή αλλιώς το 80% του κύκλου εργασιών (Unger, 2007). 
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4.5.2. Τεχνικές ξεπλύματος χρήματος στη Φάση της 

Διαστρωμάτωσης/Συσσώρευσης 

 Τραπεζική ανταπόκριση  

 

Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν χρηματικά ποσά τα οποία έχουν κατατεθεί σε μία τράπεζα, 

την ανταποκρίτρια τράπεζα, η οποία διεξάγει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για μια άλλη 

τράπεζα, την «τράπεζα πελάτη». Με τη δημιουργία δικτύων από ένα πλήθος σχέσεων 

ανταπόκρισης σε διεθνές επίπεδο, οι τράπεζες είναι σε θέση να αναλαμβάνουν διεθνείς 

οικονομικές συναλλαγές από χώρες  στις οποίες δεν έχουν γραφεία. Η τράπεζα – πελάτης 

μπορεί να είναι σε κάποιο υπεράκτια κέντρο, όπως τα νησιά Cayman, όπου είναι ιστορικά 

γνωστά για τους χαλαρούς κανονισμούς ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος. 

Οι ανταποκρίτριες τράπεζες μπορούν να εκτελούν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την 

τράπεζα πελάτη που κυμαίνονται από τη διαχείριση των διαθεσίμων, την διεθνή μεταφορά 

χρημάτων, υπηρεσίες συναλλάγματος, κλπ. (FATF Report on Money Laundering Typologies, 

2002). Προφανώς, αυτές οι σχέσεις είναι ευάλωτες σε καταχρήσεις σχετικά με το ξέπλυμα 

χρήματος. Η εξήγηση έγκειται στο γεγονός του έμμεσου χαρακτήρας αυτού του είδους των 

τραπεζικών συναλλαγών, όπου η ανταποκρίτρια τράπεζα θα πραγματοποιήσει υπηρεσίες για 

τους πελάτες μιας άλλης τράπεζας, η ακεραιότητα των οποίων δεν έχουν ελεγχθεί 

προκαταβολικά από την ανταποκρίτρια τράπεζα. Έτσι, αναγκάζεται να στηριχθεί στην τράπεζα 

– πελάτη για να εκτελέσει όλες τις διαδικασίες ελέγχου.  

 Τραπεζικές επιταγές  

 

Σύμφωνα με την Financial Action Task Force, η χρήση των τραπεζικών επιταγών που 

επιτρέπουν την μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ φυσικών προσώπων ή χωρών, συνήθως δεν 

απαιτούν κάποιου είδους ταυτοποίησης, εκτός και αν το μεταβιβαζόμενο ποσό σε μετρητά 

υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο (π.χ. €10.000 ή €15.000). Η χρήση αυτής της τεχνικής για την 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχει συχνά εντοπιστεί σε περιπτώσεις 

ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. 

 Κοινοί λογαριασμοί 

 

Οι ανήθικοι επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κοινούς λογαριασμούς ως έναν 

τρόπο για να ξεπλύνουν χρήματα. Επειδή ο επαγγελματίας θα έχει θετικότερη μεταχείριση από 

το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, μπορεί να πληρώσει σε μεγάλα ποσά με μετρητά και σε μια 
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ποικιλία διαφορετικών ανθρώπων. Αυτά τα πρόσωπα θα είναι, φυσικά, παράνομοι συνεργάτες 

του. Η μέθοδος αυτή είναι μια πιο προηγμένη μορφή της μεθόδου του μυρμηγκιού. 

 Λογαριασμοί πλάγιας πρόσβασης (Payable-through accounts – PTA) 

 

Αυτή η διαδικασία απαιτεί την ύπαρξη ενός τραπεζικού λογαριασμού με μια ξένη τράπεζα που 

υποστηρίζεται από το σύστημα Payable-through με μια τράπεζα σε άλλη χώρα. Οι λογαριασμοί 

αυτοί δίνουν τη δυνατότητα να ασκείται η δραστηριότητα του εγκληματία σε δεύτερη χώρα, 

σαν να είχε τραπεζικό λογαριασμό σε αυτή τη χώρα, χωρίς να χρειάζεται να υποβληθεί στους 

τραπεζικούς κανονισμούς των χωρών αυτών (Unger, 2007). 

 Δάνειο με χαμηλό ή μηδενικό επιτόκιο 

 

Ένας πολύ εύκολος τρόπος είναι να δώσουν άτοκα δάνεια. Αυτό επιτρέπει να μεταφέρονται 

μεγάλα χρηματικά ποσά σε άλλους λογαριασμούς και να αποφεύγεται έτσι να κατάθεση σε μια 

τράπεζα ή άλλο ίδρυμα. Τα δάνεια αυτά θα πρέπει να αποπληρωθούν σε αργούς ρυθμούς, ώστε 

να μην πλησιάζεται το ανώτατο όριο αναφοράς. Ο δανειολήπτης είναι πιθανό να γνωρίζει την 

αμφίβολη φύση του χρήματος, αλλά δεν θα το καταγγείλει λόγω των πλεονεκτημάτων που 

λαμβάνει από τα επιτόκια του δανείου. 

 Back-to-back δάνεια  

 

Τα δάνεια τύπου back-to-back είναι μια χρηματοοικονομική κατασκευή που χρησιμοποιείται 

για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου. Περιλαμβάνουν μια συμφωνία σύμφωνα 

με την οποία δύο εταιρείες από διαφορετικές χώρες δανείζονται το αντίστοιχο νόμισμα του 

άλλου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μειωθεί ο συναλλαγματικός 

κίνδυνος και για τους δύο. Αυτή η αντισταθμιστική κατασκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

σκοπούς ξεπλύματος.  

 Γραφεία ανταλλαγής συναλλάγματος  

 

Τα καταστήματα ανταλλαγής συναλλάγματος μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για 

ξέπλυμα χρήματος. Στην πρώτη φάση του ξεπλύματος, αυτό απαιτεί συνήθως ένα διεφθαρμένο 

ανταλλακτήριο συναλλάγματος καθώς τα επίπεδα των μετρητών θα προκαλούσαν υποψίες. 

Στην τρίτη φάση του ξεπλύματος, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λειτουργήσει ένα γραφείο 

συναλλάγματος και συνεπώς να ενσωματώνει τα παράνομα μετρητά ως κέρδη. Παρότι θα 

πληρωθεί φόρος για αυτά τα κέρδη, δίνει μια απλή εξήγηση για τα υψηλά επίπεδα των 
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μετρητών που κατείχε. Οι φόροι που καταβάλλονται προσδίνουν ένα πρόσθετο στρώμα της 

νομιμότητας στο κεφάλαιο (Unger, 2007). 

 Γραφεία μεταφοράς χρημάτων 

 

Οι μεταφορές χρημάτων μέσω τέτοιου είδους καταστημάτων, όπως η Western Union και η 

MoneyGram, φαίνεται να είναι σημαντικές για το ξέπλυμα χρήματος, αλλά μικρές σε μέγεθος. 

Παρά το σχετικά μεγάλο κόστος της συναλλαγής, αυτή η μέθοδος πλεονεκτεί γιατί είναι πολύ 

γρήγορη και τα διάφορα διεθνή πρακτορεία μεταφοράς χρημάτων λειτουργούν σε διαφορετικό 

βαθμό ελέγχου. Χρησιμοποιείται κυρίως για διακίνηση παράνομων μεταναστών και οι 

γυναικών.  

 Ασφαλιστικές αγορές  

 

Ένας τρόπος για την χρησιμοποίηση της ασφαλιστικής αγοράς είναι η οργάνωση 

ασφαλιστήριων συμβολαίων για περιουσιακά στοιχεία, είτε πραγματικά είτε «φαντάσματα», 

μέσα από έναν μεσίτη. Οι αξιώσεις από την ασφάλιση αυτή, μπορεί να γίνουν σε τακτά χρονικά 

διαστήματα για να επιστραφούν τα χρήματα στον ασφαλιζόμενο. Για να μειωθεί ο κίνδυνος 

αποκάλυψης, πρέπει να εξασφαλιστεί  ότι οι πληρωμές είναι κάτω από το premium της 

ασφάλισης ώστε ο ασφαλιστής να βγάζει κέρδος (Unger, 2007). 

 Εικονικές συμβόλαια και τεκμήρια 

 

Αυτός είναι ένας τρόπος για να αποφευχθεί η καταβολή φόρων για τα χρήματα που έχουν 

ενσωματωθεί ως έσοδα της επιχείρησης. Η εταιρεία συνάπτει συμβάσεις με άλλους φορείς, 

συνήθως οι εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, ως ένας τρόπος για τη μείωση του 

φορολογητέου εισοδήματος της εταιρίας αυτής. Η δεύτερη εταιρεία, είτε θα λειτουργεί κάτω 

από το φορολογητέο όριο είτε σε χαμηλότερη φορολογική κλίμακα, έτσι ώστε να μειωθεί η 

φορολογική υποχρέωση. Επιπλέον, οι συμβάσεις αυτές μπορεί να είναι με πλασματικές 

επιχειρήσεις έτσι ώστε να μην καταβάλλεται φόρος από κανέναν. 

 Εικονικές πωλήσεις και αγορές 

 

Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει τη χρήση πλαστών παραγγελιών πωλήσεων και αγορών. Αυτά 

μπορεί να είναι με νόμιμες εταιρείες που δεν θα έχουν καμία γνώση ότι υπάρχουν αυτές οι 

εντολές αγοράς. Επίσης, εικονικά παραστατικά πωλήσεων δημιουργούνται για να εξηγήσουν 

το επιπλέον εισόδημα που δείχνει στους λογαριασμούς που προέρχονται από παράνομες 

δραστηριότητες. 
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 Εικονικές εταιρείες (Shell companies) 

 

Οι επιχειρήσεις τύπου «shell» είναι επιχειρήσεις χωρίς ουσία εμπορικό σκοπό και έχουν 

δημιουργηθεί για να συγκαλυφθεί η αληθινή πραγματική κυριότητα των επιχειρηματικών 

λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων (FATF Report on Money Laundering 

Typologies, 2002). Ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων εταιρειών έχουν συσταθεί σε χώρες που 

είναι γνωστές για την ισχυρή νομοθεσία περί τραπεζικού απορρήτου ή για χαλαρή εφαρμογή 

των κανόνων σχετικά με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μπορούν 

επίσης να είναι υπό τη μορφή Οντοτήτων Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Entities – SPE’s) 

ή Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων (International Business Companies (IBC’s). Το βρώμικο 

χρήμα κυκλοφορεί κατόπιν μέσα σε αυτές τις εικονικές εταιρείες μέσω δύο μεθόδων. Η πρώτη 

είναι το σύστημα loan – back και το άλλο είναι το σύστημα της διπλής τιμολόγησης. Στην 

περίπτωση της πρώτη μεθόδου, ο εγκληματίας δημιουργεί μια εξωχώρια εταιρεία και καταθέτει 

τα παράνομα κέρδη στην αντίστοιχη εταιρεία, η οποία στη συνέχεια επιστρέφει τα χρήματα 

(Unger, 2007). Δεδομένου ότι η κυριότητα των υπεράκτιων εταιρειών είναι πολύ δύσκολο να 

καθοριστεί, θα εμφανιστεί ως ένας δανεισμός από μια επιχείρηση στο φυσικό πρόσωπο, ενώ 

στην πραγματικότητα το φυσικό πρόσωπο δανείζει τον εαυτό του. Το διπλό σύστημα 

τιμολόγησης πραγματοποιείται με την διατήρηση δύο συνόλων βιβλίων ή πλαστών τιμολογίων.  

 «Υπόγεια» τραπεζική (Underground banking) 

 

Ένας ευρύς ορισμός για την «υπόγεια» τραπεζική θα μπορεί να είναι η οποιαδήποτε οικονομική 

δραστηριότητα εκτός του συμβατικού ή ρυθμιζόμενου τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού 

τομέα. Λόγω του συνδυασμού των χαρακτηριστικών της ανεπισημότητας, της 

εμπιστευτικότητας, των άτυπων ελέγχων, και των ελάχιστων απαιτήσεων ταυτοποίησης για 

τους πελάτες, που μπορεί μερικές φορές να είναι παράνομοι μετανάστες ή νόμιμοι μετανάστες 

με ασαφές καθεστώς εργασίας, αυτού του είδους η υπηρεσία είναι εξαιρετικά ελκυστική και 

προσφιλή σε παράνομες δραστηριότητες. Έτσι, θα μπορούσε να ικανοποιήσει τη ζήτηση για 

παράνομες οικονομικές υπηρεσίες και, πιο συγκεκριμένα, να εξυπηρετήσει το σκοπό της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας (Unger, 2007). 

 Μαύρη αγορά συναλλάγματος 

 

Αυτή η μέθοδος, χρησιμοποιεί την μαύρη αγορά για ξένο νόμισμα, τόσο για την απομάκρυνση 

του κινδύνου της μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων σε ένα νόμισμα όσο και για να αποφευχθεί 
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η κατάθεση μεγάλων ποσών συναλλάγματος σε εγχώριες τράπεζες, για παράδειγμα, ένα 

Μεξικανός έμπορος ναρκωτικών που έχει μεγάλες ποσότητες δολαρίων ΗΠΑ για να τα 

καταθέσει σε μια μεξικάνικη τράπεζα. Επιπλέον, οι έμποροι συναλλάγματος χρεώνουν υψηλές 

αμοιβές για τις υπηρεσίες τους. 

 

4.5.3. Τεχνικές ξεπλύματος χρήματος στη Φάση της Ολοκλήρωσης 

Στην τρίτη φάση της διαδικασίας, τα «βρώμικα» χρήματα – ακόμη –  τοποθετούνται με 

ασφάλεια χωρίς να έχουν εντοπιστεί και με κέρδος. 

 Επενδύσεις κεφαλαιαγοράς  

 

Οι επενδύσεις στην αγορά κεφαλαίων μπορούν να συμβούν σε όλες τις φάσεις του ξεπλύματος. 

Σε πρώτη φάση, χρησιμοποιούνται τα παράνομα μετρητά για την αγορά της επένδυσης, έτσι 

ώστε να αποφευχθεί η ύπαρξη μεγάλων ποσών σε μετρητά. Αλλά, επίσης, οι επενδύσεις 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν φάση της διαστρωμάτωσης ή για τη τοποθέτηση των χρημάτων 

στο τελικό σημείο της. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, όπως μετοχές και ομόλογα, είναι γενικά 

χαμηλού κινδύνου και έτσι οι πιθανότητες να χαθεί κεφάλαιο είναι μικρές (Unger, 2007).  

Επιπλέον, τα στοιχεία αυτά είναι υψηλής ρευστότητας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να 

μετατραπούν σε μετρητά πολύ εύκολα.  

 Παράγωγα 

 

Αυτά είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και μπορούν να αγοραστούν 

προκειμένου να επενδυθεί το κεφάλαιο σε αξιόλογες επιχειρήσεις. Αυτά τα στοιχεία είναι 

υψηλής ρευστότητας και έτσι μπορούν εύκολα να μεταπωληθούν, όμως είναι πολύ πιο 

επικίνδυνα από τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά εργαλεία. 

 Απόκτηση ακινήτων 

 

Ένας άλλος τρόπος να επενδυθούν τα παράνομα κεφάλαια είναι με την μορφή αγοράς 

ακινήτου, το οποίο γενικά δεν υποτιμούνται εύκολα. Αυτό θα απαιτούσε κανονικά έναν 

κτηματομεσίτη ο οποίος είναι πρόθυμος να παραβλέψει το γεγονός ότι η πληρωμή ενός 

μεγάλου ποσού θα γίνει σε μετρητά. Αυτό το περιουσιακό στοιχείο μπορεί στη συνέχεια να 

πωληθεί αρκετά εύκολα για να δείξει μια νόμιμη πηγή των μετρητών.  
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 Αγορά χρυσού  

 

Σύμφωνα με την Financial Action Task Force, ο χρυσός προσφέρει το πλεονέκτημα ότι διαθέτει 

μια λεγόμενη «υψηλή εγγενή αξία σε μια σχετικά συμπαγή μορφή» (FATF Report on Money 

Laundering Typologies, 2002). Ο χρυσός μπορεί να αγοραστεί εύκολα στις περισσότερες 

χώρες, ανεξάρτητα από το αν είναι στην αρχική ή τελική τους μορφή, δηλαδή κομμάτι ενός 

κοσμήματος.  

 Αγορά διαμαντιών  

 

Η απόκρυψη της παράνομης φύσης των κεφαλαίων είναι πιο εύκολη σε αυτή την περίπτωση, 

καθώς η ταυτότητα του προσώπου που πραγματοποιεί την συναλλαγή δεν μπορεί να 

αποκαλυφθεί δημοσίως. Επιπλέον, διαμάντια και άλλα πολύτιμα πετράδια προσφέρει τα ίδια 

πλεονεκτήματα με εκείνα που προβλέπονται για τον χρυσό, όπως η λεγόμενη «υψηλή εγγενή 

αξία σε μια συμπαγή μορφή» (FATF Report on Money Laundering Typologies, 2002). Ακόμα, 

τα διαμάντια μπορούν εύκολα να κρύβονται και να μεταφέρονται χωρίς δυσκολία σε όλο τον 

κόσμο. 

 Αγορά καταναλωτικών αγαθών για εξαγωγές  

 

Υπάρχει η δυνατότητα να επενδυθούν τα παράνομα κεφάλαια σε καταναλωτικά αγαθά (όπως 

τηλεοράσεις, συσκευές κουζίνας) επειδή οι αγορές αυτές μπορούν εύκολα να μεταφερθούν 

πέρα των συνόρων χωρίς να εγείρουν υποψίες. Αυτά τα προϊόντα μπορούν να πωλούνται στο 

εξωτερικό και να δημιουργούν φαινομενικά νόμιμα εμπορικά έσοδα. 

 Απόκτηση αγαθών πολυτελείας  

 

Εδώ ακολουθείται μια παρόμοια λογική όπως στην παραπάνω περίπτωση. Τα αγαθά αυτά 

μπορούν είτε να διατηρηθούν για προσωπική χρήση ή να πωληθούν για εξαγωγή. Ένα πολύ 

σημαντικό πλεονέκτημα, το οποίο το καθιστά εξαιρετικά ελκυστικό, είναι το γεγονός ότι 

μεγάλα ποσά σε μετρητά μπορεί να μετατραπούν σε μια λιγότερο εμφανή μορφή. Επιπλέον, 

δεν είναι ασυνήθιστο για τους αγοραστές των ειδών πολυτελείας να πληρώσουν με μετρητά 

και είναι απίθανο να ζητηθούν διευκρινήσεις από το κατάστημα ώστε να μην αναστατωθούν 

οι αγοραστές με προσωπικές ερωτήσεις (Unger, 2007). 

 Επιχειρήσεις εντάσεως μετρητών 

 

Αυτή η μέθοδος απόκρυψης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συναντιέται στις 

περιπτώσεις όπου υπάρχει μια επιχείρηση – βιτρίνα που διαχειρίζεται μεγάλο όγκο μετρητών. 
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Είναι η παλαιότερη μορφή του ξεπλύματος. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αναμιγνύει τα 

παράνομα κεφάλαια με τα πραγματικά έσοδα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, καθώς τα ποσά 

της κατάθεσης μπορούν να δικαιολογηθούν από την λειτουργία της επιχείρησης. 

 Λαθρεμπόριο όπλων 

 

Η απόκτηση των όπλων με τα παράνομα έσοδα είναι ιδιαίτερα συχνή μεταξύ των 

τρομοκρατικών κύκλους. Επιπλέον, το λαθρεμπόριο όπλων είναι επίσης μια πηγή παράνομων 

εσόδων από μόνη της, τα οποία στη συνέχεια υπόκεινται σε ξέπλυμα. Μαζί με τα έσοδα από 

το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, το οργανωμένο έγκλημα, τα κονδύλια που προέρχονται από το 

λαθρεμπόριο όπλων έχουν αναγνωριστεί ως μία από τις κύριες πηγές εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες. 

 

4.5.4. Τεχνικές ξεπλύματος χρήματος με νέες τεχνολογίες 

Με την έλευση του Διαδικτύου, έχουν αναδυθεί νέες μορφές μεταφοράς χρημάτων και 

δυνατότητες για όσους ξεπλένουν χρήματα. 

 Διαδικτυακή τραπεζική 

 

Η  Διαδικτυακή Τραπεζική καθιστά ευκολότερο το έργο για την νομιμοποίηση εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες να διεξάγονται συναλλαγές, δεδομένου ότι κάποιος μπορεί να 

αποφύγει να πάει στις τράπεζες και να φανερωθεί ή να χρειαστεί να συμπληρώσει πολλές 

φόρμες ταυτοποίησης. Επιπλέον, είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστούν οι κάτοχοι αυτών των 

λογαριασμών αν δεν πάνε ποτέ στις τράπεζες. 

 Ηλεκτρονικά μετρητά  

 

Τα ηλεκτρονικά μετρητά ή e – cash, είναι ακόμη πιο δύσκολο να εντοπιστούν συγκριτικά με 

τα πραγματικά μετρητά, καθώς η ευκολία με την οποία μπορεί να ρέει σε όλο τον κόσμο κάνει 

πολύ πιο δύσκολο για τις αρχές να το ανιχνεύσουν (Unger, 2007). Τα χρήματα δεν γίνονται 

πραγματικό αγαθό, αλλά είναι απλώς ένα λογιστικό χρήμα για την εξυπηρέτηση αναγκών. Δεν 

υπάρχει λόγος ανησυχίας για την κατάθεση μεγάλων ποσών σε μετρητά, καθώς τα χρήματα 

δεν υπάρχουν σε φυσική μορφή. Όλες οι πληρωμές και οι εισπράξεις γίνονται ηλεκτρονικά. 
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 Ηλεκτρονικός χρυσός 

 

 Κάποιος μπορεί να αγοράσει χρυσό στο διαδίκτυο μέσω ιστοσελίδων αντίστοιχων 

αγοραπωλησιών. Η αγορά και η πώληση χρειάζονται κάποιου είδους αναγνώριση, όπως μια 

αρχική εγγραφή, αλλά όταν χρησιμοποιηθεί και καθαριστούν τα χρήματα παρέχονται 

εγγυήσεις σχετικά με την ανωνυμία του συναλλασσόμενου. 

 Προπληρωμένες κάρτες τηλεφώνου  

 

Οι προπληρωμένες κάρτες τηλεφώνου μπορούν να αγοραστούν στους δρόμους. Κάποιος 

μπορεί να πληρώσει με παράνομα μετρητά και να χρησιμοποιούν τις προπληρωμένες κάρτες 

τηλεφώνου για ανώνυμες αγορές στο διαδίκτυο. Οι δυνατότητες και η ποικιλία των προς 

πώληση προϊόντων αυξάνεται σταθερά. 

 Ιδιόκτητα συστήματα  

 

Τα ιδιόκτητα συστήματα αναφέρονται σε συγκεκριμένο σύνολο πληρωμών και δικαιώματα 

ιδιοκτησίας τα οποία είναι ιδιόκτητα και κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, με την 

προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, σε πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που 

βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο. Τα ιδιόκτητα συστήματα επιτρέπουν στους πελάτες να 

έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές και ως εκ τούτου να αποφεύγονται 

οι τοπικές απαιτήσεις αναφοράς όπως αυτές ορίζονται από τους νόμους κάθε χώρας. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι οι πελάτες ενέχονται σε ξέπλυμα παράνομου χρήματος, αλλά σημαίνει ότι 

μπορούν να κάνουν μη ανιχνεύσιμες οικονομικές συναλλαγές, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν 

τον κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος (Unger, 2007). Αυτά τα ιδιόκτητα συστήματα μπορεί να 

περιλαμβάνουν διεθνείς μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών σε υπεράκτιες εταιρείες, 

έκδοση επιταγών, υπηρεσίες χρηματιστηρίου, και στο συναλλαγές χαρτοφυλακίου. Μπορούν 

επίσης να περιλαμβάνει εναλλακτικά συστήματα πληρωμών με τη μετατροπή των κεφαλαίων 

σε ένα εικονικό νόμισμα,  όπως σε PayPal, σε Bit Coin, σε e-χρυσό, κτλ..  

 

4.6. Συμπεράσματα 

Όπως παρατηρήσαμε παραπάνω, το οικονομικό έγκλημα και το ξέπλυμα χρήματος είναι μια 

πολυδιάστατη μορφή εγκληματικότητας, η οποία μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά σε μια 

χώρα τόσο μακροπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα. Το ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με το 

δημοφιλέστερο μοντέλο, πραγματοποιείται σε τρείς φάσεις : την τοποθέτηση, την 
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διαστρωμάτωση/συσσώρευση και την ολοκλήρωση. Τέλος, παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν 

πολλές μέθοδοι ξεπλύματος χρήματος που μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε φάση της 

διαδικασίας, γεγονός που καθιστά το φαινόμενο ακόμα πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο                                                                     

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ BITCOIN 

 

5.1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα µε τις παραγράφους 13 και 14 του Άρθρου 4 του ν. 3691/2008 και στο πλαίσιο της 

απόφασης 1/506/8.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε 

θέμα «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας» ως ύποπτη συναλλαγή ή δραστηριότητα νοείται η συναλλαγή ή οι συναλλαγές 

ή δραστηριότητες από τις οποίες εκτιμάται ότι προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις ή υπόνοιες για 

πιθανή απόπειρα ή διάπραξη των αδικημάτων του άρθρου 2 του ν. 3691/2008 ή για εμπλοκή 

του συναλλασσόμενου ή του πραγματικού δικαιούχου σε εγκληματικές δραστηριότητες, µε 

βάση την αξιολόγηση των στοιχείων της συναλλαγής (φύση της συναλλαγής, κατηγορία 

χρηματοπιστωτικού μέσου, συχνότητα, πολυπλοκότητα και ύψος της συναλλαγής, χρήση ή µη 

μετρητών) και του προσώπου (επάγγελμα, οικονομική επιφάνεια, συναλλακτική ή 

επιχειρηματική συμπεριφορά, φήμη, παρελθόν, επίπεδο διαφάνειας του νομικού προσώπου – 

πελάτη, άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά). Ως ασυνήθης συναλλαγή ή δραστηριότητα νοείται 

η συναλλαγή ή οι συναλλαγές ή δραστηριότητες που δεν συνάδουν µε την συναλλακτική, 

επιχειρηματική ή επαγγελματική συμπεριφορά του συναλλασσόμενου ή του πραγματικού 

δικαιούχου ή µε την οικονομική τους επιφάνεια ή που δεν έχουν προφανή σκοπό ή κίνητρο 

οικονομικής, επαγγελματικής ή προσωπικής φύσεως. Οι Εταιρίες οφείλουν να εξετάζουν µε 

ιδιαίτερη προσοχή κάθε ύποπτη ή ασυνήθη συναλλαγή ή δραστηριότητα.  

Σε κάθε περίπτωση οι Εταιρίες εξετάζουν τις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές 

µε πελάτες που προέρχονται από χώρες που χαρακτηρίζονται από τη Financial Action Task 

Force (F.A.T.F.) ως µη συνεργαζόμενες χώρες. Παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά 

παραδείγματα συναλλαγών, δραστηριοτήτων ή συμπεριφορών που από τη φύση τους 

ενδεχομένως συνδέονται µε πρόθεση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και θα πρέπει να ενεργοποιούν την προβλεπόμενη στις σχετικές διατάξεις 

διαδικασία. 
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Στη συνέχεια, θα γίνει προσπάθεια να διερευνηθεί η σχέση που μπορεί να έχουν τα 

ηλεκτρονικά νομίσματα, και ειδικότερα το Bitcoin, με την προσπάθεια για την νομιμοποίηση 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αρχικά, θα γίνει μια ιστορική αναδρομή στα 

ηλεκτρονικά νομίσματα και πως αυτά λειτουργούν. Στην συνέχεια θα μελετηθεί το Bitcoin και 

ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Τέλος, θα διερευνηθεί η ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να 

ρυθμιστεί νομοθετικά το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό νόμισμα. 

 

5.2. Δραστηριότητες Που Ενδεχομένως Υποδηλώνουν Ξέπλυμα Χρήματος 

5.2.1. Παροχή ανεπαρκών ή ύποπτων πληροφοριών και στοιχείων για την 

πιστοποίηση της ταυτότητας του πελάτη 

i. Πελάτης κατά τη σύναψη σύμβασης με πιστωτικό ίδρυμα, αρνείται να 

προσκομίσει τα προβλεπόμενα έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας, προσκομίζει 

έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας, δίνει ανεπαρκείς ή ανακριβείς πληροφορίες ή 

διαπιστώνεται ότι έδωσε πληροφορίες που είναι εξαιρετικά δύσκολο ή δαπανηρό 

να επαληθευθούν.  

ii. Πελάτης δείχνει απροθυμία για την παροχή στοιχείων προκειμένου να 

διαμορφωθεί το οικονομικό/συναλλακτικό του προφίλ.  

iii. Εκπρόσωπος νομικού προσώπου που επιχειρεί να συνάψει σύμβαση για 

λογαριασμό του νομικού προσώπου, αρνείται να δώσει πληροφορίες ή παρέχει 

ανεπαρκείς ή ανακριβείς πληροφορίες για τη φύση και το σκοπό των εργασιών 

της, για τον τόπο της εγκατάστασής της, τη μετοχική της σύνθεση ή τους 

ελέγχοντες αυτήν, την ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων φυσικών 

προσώπων, την προσδοκώμενη κίνηση των λογαριασμών της, άλλες αιτούμενες 

πληροφορίες ή δεν προσκομίζει, παρά τις σχετικές υπομνήσεις του πιστωτικού 

ιδρύματος, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως αυτά 

αναφέρονται στο κεφ. 5 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/17-3-2009.  

iv. Πελάτης δεν παρέχει στοιχεία του τρίτου προσώπου για λογαριασμό του οποίου 

ενεργεί.  

v. Πελάτης που προτίθεται να αγοράσει τίτλους εισηγμένους σε οργανωμένη αγορά, 

δεν ανταποκρίνεται με προθυμία στην απαίτηση του υπαλλήλου του πιστωτικού 

ιδρύματος να προβεί στην ταυτοποίησή του κατά τα οριζόμενα στο Ν. 3691/2008 
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και την Απόφαση ΕΤΠΘ 281/2009 και να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα 

επαλήθευσής της.  

vi. Πελάτης διενεργεί συχνές συναλλαγές ή συναλλαγές μεγάλης αξίας, οι οποίες δεν 

συνάδουν με το οικονομικό/συναλλακτικό του προφίλ.  

vii. Γίνεται πίστωση λογαριασμού πελάτη από πολλά τρίτα πρόσωπα, η οποία δεν 

δικαιολογείται από το είδος της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

viii. Σε μεταφορές κεφαλαίων, ο εντολέας προβάλλει αντιρρήσεις ή επικαλείται 

προσκόμματα στην απαίτηση της τράπεζας, που θα εκτελέσει την μεταφορά, για 

καταγραφή και επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητάς του και των στοιχείων 

της συναλλαγής.  

ix. Πελάτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρά το ότι ενημερώνεται για τις 

υποχρεώσεις ταυτοποίησής του, αρνείται, δεν ανταποκρίνεται με προθυμία ή 

προσπαθεί να πείσει ή να παρεμποδίσει τον υπάλληλο του πιστωτικού ιδρύματος 

από την καταγραφή των αναγκαίων πληροφοριών που αφορούν την ταυτότητά 

του ή να συμπληρώσει τα έγγραφα της συναλλαγής με τα απαιτούμενα στοιχεία 

ή ζητεί να εξαιρεθεί από την υποχρέωση να παράσχει τα στοιχεία του για 

καταγραφή και τήρηση αρχείου με αυτά.  

x. Κατατίθενται ή αναλαμβάνονται συστηματικά ποσά, τα οποία είναι λίγο 

χαμηλότερα από το εκάστοτε όριο που απαιτείται για την εφαρμογή της 

διαδικασίας πιστοποίησης της ταυτότητας του πελάτη.  

xi. Διαπιστώνεται συχνή μεταβίβαση μετοχών εξωχώριας εταιρείας ή εταιρείας με 

ανώνυμες μετοχές, που μπορεί να συνεπάγεται αδυναμία εντοπισμού του 

πραγματικού δικαιούχου.  

xii. Επαναδραστηριοποιούνται αιφνίδια εταιρείες μετά από μακρά περίοδο αδράνειάς 

τους, ιδίως όταν πρόκειται για εξωχώριες εταιρείες ή εταιρείες με ανώνυμες 

μετοχές.  

xiii. Δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιεί προσωπικούς του λογαριασμούς για 

συναλλαγές φυσικών ή νομικών προσώπων που εκπροσωπεί.  

 

5.2.2. Μεταφορά κεφαλαίων  

i. Κατατίθενται συχνά διάφορα μικρά ποσά σε λογαριασμούς πελάτη, που 

ακολούθως συνενώνονται σε κύριο λογαριασμό και μεταφέρονται εκτός της 

χώρας, ιδίως σε χώρα ή περιοχή που θεωρείται φορολογικός παράδεισος ή δεν 
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εφαρμόζει επαρκώς τις συστάσεις της FATF ή θεωρείται αυξημένου κινδύνου για 

λόγους Ξεπλύματος Χρήματος ή Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας.  

ii. Ανοίγονται λογαριασμοί φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι δεν 

εμφανίζουν κίνηση ανάλογη με το οικονομικό / συναλλακτικό προφίλ του 

πελάτη, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για μεταφορές κεφαλαίων προς το 

εξωτερικό.  

iii. Πραγματοποιούνται συχνές μεταφορές κεφαλαίων υψηλού ποσού από και προς 

χώρες που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι ή καταφύγια τραπεζικού 

απορρήτου ή από και προς μια γεωγραφική περιοχή υψηλού κινδύνου, χωρίς 

εμφανή επιχειρηματικό λόγο, που να συνδέεται με την δραστηριότητα και το 

οικονομικό / συναλλακτικό προφίλ του πελάτη.  

iv. Πολλές εισερχόμενες εντολές μεταφοράς ή καταθέσεις κεφαλαίων μικρών ποσών 

υπέρ του ιδίου πελάτη πραγματοποιούνται με τη χρήση τραπεζικών επιταγών και 

εντολών πληρωμής. Σχεδόν αμέσως όλα ή τα περισσότερα κεφάλαια 

μεταφέρονται σε άλλη πόλη ή χώρα κατά τρόπο ασυμβίβαστο με την 

επιχειρηματική δραστηριότητα ή το ιστορικό του πελάτη.  

v. Εισερχόμενες εντολές μεταφοράς κεφαλαίων μεγάλων ποσών εισπράττονται από 

τρίτο πρόσωπο, χωρίς να προκύπτει οικογενειακή, εμπορική ή άλλη 

επαγγελματική σχέση μεταξύ του δικαιούχου της εντολής και του τρίτου 

προσώπου που εισπράττει το προϊόν μεταφοράς.  

vi. Λογαριασμός πελάτη εμφανίζει κατά σύστημα χρεοπιστώσεις οι οποίες δεν έχουν 

εμφανή σχέση με νόμιμες συναλλαγές, αγαθά ή υπηρεσίες.  

vii. Κεφάλαια αποστέλλονται ή λαμβάνονται από το ίδιο πρόσωπο από και προς 

διαφορετικούς λογαριασμούς, χωρίς να υπάρχει εμφανής οικονομικός σκοπός.  

viii. Πραγματοποιούνται αλλεπάλληλες μεταφορές κεφαλαίων, χωρίς προφανή 

σκοπό, που ενδέχεται να υποδηλώνουν παρεμπόδιση της ανίχνευσης των τελικών 

δικαιούχων.  

ix. Γίνονται ασυνήθεις μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών που τηρούνται 

στο όνομα νομικών προσώπων με το ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς (π.χ. εξωχώριες 

εταιρείες με τον ίδιο πραγματικό δικαιούχο).  

x. Πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες μεταφορές κεφαλαίων προς δικαιούχο 

στο εξωτερικό, ο οποίος δεν διατηρεί λογαριασμό στην τράπεζα του εξωτερικού, 

στην οποία μεταφέρονται τα εμβάσματα.  
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xi. Πραγματοποιούνται μεταφορές κεφαλαίων από το εξωτερικό προς πελάτη στην 

Ελλάδα, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρει τα ποσά σε τρίτους.  

xii. Εντολές μεταφοράς κεφαλαίων μικρών ποσών λαμβάνονται συχνά στο όνομα 

πελάτη, ο οποίος στη συνέχεια δίδει εντολή διασυνοριακής μεταφοράς μεγάλων 

ποσών.  

xiii. Κινήσεις κεφαλαίων πραγματοποιούνται από μία τράπεζα σε άλλη και τελικώς τα 

κεφάλαια επιστρέφουν στην πρώτη τράπεζα.  

xiv. Παρατηρείται μεγάλη κίνηση κεφαλαίων προς και από το εξωτερικό από 

επιχείρηση, η οποία δεν πραγματοποιεί εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών ή 

υπηρεσιών.  

xv. Λαμβάνονται εντολές μεταφοράς κεφαλαίων σημαντικού ύψους από το 

εξωτερικό προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό.  

xvi. Λογαριασμός ανταποκριτή πιστώνεται με ποσά σημαντικού ύψους που δεν είναι 

συμβατά με την ως τότε κίνηση του λογαριασμού.  

 

5.2.3. Δραστηριότητες ασύμβατες με την επιχειρηματική/επαγγελματική 

δραστηριότητα του πελάτη και το εν γένει συναλλακτικό/οικονομικό του προφίλ  

i. Διαπιστώνεται σημαντική αύξηση καταθέσεων επιχείρησης, χωρίς αντίστοιχη 

αύξηση της δραστηριότητάς της.  

ii. Κατατίθενται σε λογαριασμό μεγάλα ποσά σε μετρητά, τα οποία δεν 

δικαιολογούνται από την επιχειρηματική δραστηριότητα του πελάτη και το 

συναλλακτικό/οικονομικό του προφίλ.  

iii. Συναλλαγές εμπορικής εταιρείας πραγματοποιούνται κατά κανόνα με μετρητά 

και όχι με τα συνήθως χρησιμοποιούμενα αξιόγραφα και μέσα πληρωμής για τη 

διενέργεια εμπορικών συναλλαγών.  

iv. Τραπεζικός λογαριασμός, που τηρείται στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου, 

χρεώνεται και πιστώνεται με μεγάλα ποσά, τα οποία δεν δικαιολογούνται από το 

οικονομικό / συναλλακτικό προφίλ του πελάτη.  

v. Μεγάλος αριθμός επιταγών, ή χρηματικών εντολών κατατίθενται σε λογαριασμό 

ή εκδίδονται εις βάρος του λογαριασμού, ενώ η φύση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του δικαιούχου του λογαριασμού δεν δικαιολογεί τέτοια 

δραστηριότητα.  
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vi. Κατατίθενται σε λογαριασμό επιταγές σημαντικού ύψους χωρίς να προκύπτει 

οικογενειακή, εμπορική ή άλλη επαγγελματική σχέση μεταξύ του δικαιούχου του 

λογαριασμού και του προηγούμενου οπισθογράφου.  

vii. Επιχείρηση πραγματοποιεί καταθέσεις μετρητών σημαντικά μεγαλύτερου ύψους, 

σε σχέση με ανάλογου μεγέθους επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου.  

viii. Γίνεται αυξημένη χρήση πιστωτικών διευκολύνσεων και άλλων 

χρηματοδοτήσεων του διεθνούς εμπορίου, που έχουν ως αποτέλεσμα διευρυμένη 

κίνηση κεφαλαίων μεταξύ χωρών όπου τέτοια εμπορική συναλλαγή δεν 

θεωρείται αναμενόμενη, λαμβανομένης υπόψη και της συνήθους επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του πελάτη.  

ix. Δημιουργούνται μεγάλα υπόλοιπα σε λογαριασμούς καταθέσεων, που στη 

συνέχεια μεταφέρονται σε λογαριασμούς στο εξωτερικό, τα οποία δεν 

δικαιολογούνται από την επιχειρηματική δραστηριότητα του πελάτη.  

x. Πελάτης αιτείται την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών διαχειρίσεως του 

χαρτοφυλακίου του, είτε σε ξένα νομίσματα, είτε σε χρεόγραφα, ενώ η πηγή των 

κεφαλαίων του είναι αδιαφανής ή δεν συμβαδίζει με την οικονομική του 

επιφάνεια και την επιχειρηματική του δραστηριότητα.  

xi. Γίνονται σημαντικές (σε αριθμό ή και ποσά) καταθέσεις σε μετρητά από φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό, ιδιαίτερα εάν στη συνέχεια 

τα ποσά των καταθέσεων αυτών μεταφέρονται, εντός συντόμου χρονικού 

διαστήματος, από τον λογαριασμό του πελάτη σε προορισμό που δεν φαίνεται να 

συνδέεται με τις δραστηριότητές του.  

xii. Πλοιοκτήτριες εταιρείες ή εταιρείες διαχείρισης πλοίων διενεργούν συναλλαγές 

ή διεξάγουν εργασίες που δεν σχετίζονται με ναυτιλιακές δραστηριότητες.  

xiii. Διενεργούνται συναλλαγές που αφορούν αγορές μεγάλου ύψους στο όνομα 

ανηλίκων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες ή ατόμων που στερούνται την οικονομική 

ή τη δικαιοπρακτική δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές αυτές.  

xiv. Διενεργούνται από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού συναλλαγές, τα 

χαρακτηριστικά των οποίων δεν εμπίπτουν στο σκοπό και τις συνήθεις 

δραστηριότητες των ως άνω προσώπων.  

xv. Διενεργούνται συναλλαγές μεταξύ μερών τα οποία δεν ενεργούν για ίδιο 

λογαριασμό, αλλά επιχειρούν να αποκρύψουν την ταυτότητα του πραγματικού 

δικαιούχου.  
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5.2.4. Συναλλαγές σε μετρητά  

i. Πραγματοποιούνται μεγάλου ύψους καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών που δεν 

δικαιολογούνται από το οικονομικό / συναλλακτικό προφίλ του πελάτη.  

ii. Λογαριασμός καταθέσεων πιστώνεται με καταθέσεις μεγάλων ποσών σε μετρητά 

από τρίτους, χωρίς να εμφανίζεται στην τράπεζα ο δικαιούχος του λογαριασμού.  

iii. Διαπιστώνεται κίνηση λογαριασμών με πολλές καταθέσεις μετρητών και 

αντίστοιχες αναλήψεις με έκδοση επιταγών μεγάλων ποσών ενώ το υπόλοιπο των 

λογαριασμών παραμένει χαμηλό.  

iv. Ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασμοί, ιδίως με καταθέσεις μετρητών μέσω 

καταστημάτων διαφορετικών από αυτό στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός.  

v. Ανταλλάσσονται μεγάλες ποσότητες χαρτονομισμάτων μικρής ονομαστικής 

αξίας έναντι χαρτονομισμάτων μεγαλύτερης αξίας.  

vi. Κατατίθενται μετρητά σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα, χωρίς 

αυτό να παρατηρείται σε άλλες επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου.  

vii. Γίνονται στον ίδιο λογαριασμό πολυάριθμες διαδοχικές καταθέσεις μικρών 

ποσών, το συνολικό ύψος των οποίων είναι ιδιαίτερα σημαντικό.  

viii. Παρουσιάζεται αδικαιολόγητη αύξηση του όγκου των συναλλαγών σε μετρητά 

σε ορισμένα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων.  

ix. Γίνεται συχνή εμφάνιση από τα ίδια πρόσωπα, πλαστών χαρτονομισμάτων, 

ακάλυπτων επιταγών ή επιταγών που εμφανίζονται για είσπραξη σε χρόνο 

σημαντικά μεταγενέστερο της ημερομηνίας έκδοσής τους.  

x. Πελάτης εκδίδει έναντι μετρητών τραπεζικές επιταγές, ή αγοράζει ταξιδιωτικές 

επιταγές μεγάλου ύψους.  

xi. Πελάτης διατηρεί πολλούς λογαριασμούς στην ίδια τράπεζα και καταθέτει στους 

επιμέρους λογαριασμούς ποσά σε μετρητά, το συνολικό άθροισμα των οποίων 

ανέρχεται σε μεγάλο ύψος.  

xii. Διαπιστώνονται καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό φυσικού προσώπου από 

διάφορα πρόσωπα χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό.  

xiii. Διενεργούνται μεγάλες αναλήψεις σε μετρητά από αδρανή λογαριασμό ή από 

λογαριασμό ο οποίος είχε πρόσφατα πιστωθεί με μεγάλα εισερχόμενα 

εμβάσματα.  

xiv. Διαπιστώνεται συμμετοχή, με την καταβολή μεγάλου ποσού μετρητών, στην 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών.  
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xv. Πελάτης χρησιμοποιεί την πιστωτική του κάρτα για συναλλαγές μεγάλου ύψους 

και στη συνέχεια εξοφλεί σε μετρητά το υπόλοιπό της, χωρίς επαρκή αιτιολογία 

για την προέλευση των κεφαλαίων.  

xvi. Πελάτης αδυνατεί να προσκομίσει δικαιολογητικά για καταθέσεις μεγάλων 

ποσών και να εξηγήσει την προέλευση και τη χρήση των κεφαλαίων. 

  

5.2.5. Άλλες ύποπτες δραστηριότητες ή κινήσεις του πελάτη  

i. Το τηλέφωνο του σπιτιού ή της επιχείρησης του πελάτη είναι απενεργοποιημένο 

ή γίνονται συχνές και αδικαιολόγητες αλλαγές αριθμών κινητών και σταθερών 

τηλεφώνων, όπως και αδρανοποιήσεις εταιρικών διευθύνσεων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (inactive company e-mails).  

ii. Πελάτης ζητά να μην αποστέλλεται η κίνηση του λογαριασμού του ή η 

αλληλογραφία με το πιστωτικό ίδρυμα γενικότερα στη διεύθυνση εργασίας ή 

κατοικίας του για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών (hold mail).  

iii. Εκδηλώνεται ασυνήθης νευρικότητα στη συμπεριφορά προσώπων κατά τη 

διεξαγωγή της συναλλαγής.  

iv. Μεταφέρονται συχνά κεφάλαια σε λογαριασμό φυσικού προσώπου χαμηλού 

εισοδήματος. 

v. Λογαριασμοί κλείνουν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τότε που 

ανοίχτηκαν, ιδίως μετά από απαίτηση της τράπεζας για προσκόμιση των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών, και τα σχετικά κεφάλαια μεταφέρονται.  

vi. Ανοίγεται λογαριασμός στο όνομα πελάτη, φυσικού ή νομικού προσώπου, του 

οποίου η κατοικία ή ο τόπος εργασίας ή η έδρα, αντίστοιχα, δεν είναι στην 

περιοχή που εξυπηρετείται από το κατάστημα.  

vii. Παρατηρείται μεγάλη αύξηση των χρηματαποστολών σε συγκεκριμένο 

κατάστημα τράπεζας ή σε καταστήματα συγκεκριμένης περιοχής.  

viii. Διενεργούνται μεγάλου ύψους συναλλαγές από προσφάτως ιδρυθέντα νομικά 

πρόσωπα, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα περιουσιακά τους στοιχεία.  

ix. Διενεργούνται συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται νομικά πρόσωπα που έχουν 

σταματήσει τη δραστηριότητά τους ή που αντιμετωπίζουν οικονομικές 

δυσκολίες.  

x. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιλέγει να κλείσει τους λογαριασμούς του λόγω 

αρνητικής δημοσιότητας.  
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xi. Υπάρχει η φήμη στην τοπική κοινωνία ότι ο πελάτης ενδεχομένως προβαίνει σε 

παράνομες δραστηριότητες.  

xii. Πελάτης εμφανίζει για μακρό χρονικό διάστημα δυσανάλογα μεγάλα έσοδα από 

τυχερά παίγνια ή στοιχήματα.  

xiii. Συναλλασσόμενοι διατηρούν λογαριασμούς σε πολλά πιστωτικά ιδρύματα, που 

λειτουργούν στην ίδια περιοχή, χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό.  

xiv. Διαπιστώνεται ότι πελάτες επιμένουν πάντοτε να συναλλάσσονται με τον ίδιο 

υπάλληλο ακόμα και για συναλλαγές ρουτίνας ή σταματούν να συναλλάσσονται 

με την τράπεζα σε περίοδο απουσίας συγκεκριμένου υπαλλήλου.  

xv. Εκδίδονται επιταγές στον κομιστή οι οποίες εξοφλούνται μετά από πολλές 

οπισθογραφήσεις.  

xvi. Γίνονται συνεχώς πιστώσεις τραπεζικού λογαριασμού με ταξιδιωτικές επιταγές 

σε συνάλλαγμα.  

xvii. Επανειλημμένα αγοράζονται ή πωλούνται τίτλοι χωρίς προφανή οικονομικό 

σκοπό (όπως για παράδειγμα με ζημία του επενδυτή). 

 

5.2.6. Χρήση θυρίδων  

i. Γίνεται συχνή χρήση θυρίδας από συνδικαιούχους ή αντιπροσώπους τους, ιδίως 

δε σε περιπτώσεις διακίνησης συσκευασιών μεγάλου όγκου, οι οποίες μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά υψηλών χρηματικών ποσών σε μετρητά ή 

άλλων ογκωδών αντικειμένων.  

ii. Ανοίγονται με αυξανόμενη συχνότητα θυρίδες σε συγκεκριμένο κατάστημα 

πιστωτικού ιδρύματος, ιδιαίτερα από ιδιώτες που δεν διαμένουν ούτε εργάζονται 

στην περιοχή του καταστήματος, παρά την παροχή ανάλογων υπηρεσιών σε 

καταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων πλησιέστερα στον τόπο διαμονής ή 

εργασίας τους.  

iii. Γίνεται συχνή αλλαγή των συνδικαιούχων των θυρίδων. 

  

5.2.7. Δάνεια  

i. Πελάτης που έχει λάβει δάνειο, προβαίνει σε μερική ή ολική αποπληρωμή του 

δανείου, χωρίς να είναι γνωστή η προέλευση των κεφαλαίων του.  

ii. Παρέχεται εγγύηση για δάνειο από εγγυητή, άγνωστο στην τράπεζα και χωρίς 

εμφανή οικονομική – οικογενειακή σχέση με τον δικαιούχο του δανείου.  
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iii. Ο σκοπός του αιτούμενου δανείου είναι ασαφής με ταυτόχρονη επίδειξη 

προθυμίας για καταβολή μετρητών ως εγγύησης.  

iv. Πελάτες εξοφλούν αιφνιδίως ληξιπρόθεσμα δάνεια.  

v. Υποβάλλεται αίτηση για τη λήψη δανείου με εμπράγματη εξασφάλιση 

περιουσιακά στοιχεία, που δεν έχουν γνωστή προέλευση ή είναι ασυμβίβαστα 

προς την οικονομική κατάσταση των αιτούντων.  

vi. Υποβάλλεται αίτηση από πελάτη για παροχή πίστωσης όταν η προέλευση της 

ιδίας συμμετοχής είναι αδιαφανής ή αδικαιολόγητη.  

vii. Πελάτης λαμβάνει δάνειο και δεν το χρησιμοποιεί για το σκοπό για τον οποίο το 

ζήτησε, αλλά το καταθέτει σε λογαριασμό για κάποιο διάστημα και στην συνέχεια 

το αναλαμβάνει σε μετρητά.  

 

5.2.8. Ύποπτη συμπεριφορά υπαλλήλου του ιδρύματος  

i. Υπάλληλος έχει πολυέξοδο τρόπο ζωής που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τα 

εισοδήματα του.  

ii. Υπάλληλος παραλείπει να συμμορφωθεί με θεσμοθετημένες πολιτικές και 

διαδικασίες του πιστωτικού ιδρύματος, ιδίως αν υπηρετεί στον τομέα της 

διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σημαντικών πελατών.  

iii. Υπάλληλος είναι απρόθυμος να πάρει άδεια.  

iv. Υπάλληλος διατηρεί κοινωνικές σχέσεις πέραν του συνήθους με πελάτες του 

ιδρύματος.  

 

5.2.9. Ξέπλυμα χρήματος μέσω του Διεθνούς Εμπορίου  

i. Διαπιστώνεται η υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση προϊόντων, μέσω διαφόρων 

τεχνικών.  

ii. Εκδίδονται πολλά τιμολόγια για το ίδιο εμπόρευμα.  

iii. Διαπιστώνεται υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της ποσότητας του προϊόντος, η 

οποία προκύπτει από διαφορές που εμφανίζονται σε διάφορα φορτωτικά 

έγγραφα, π.χ. εμφανίζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ της περιγραφής του 

εμπορεύματος στην φορτωτική και στο τιμολόγιο.  

iv. Η ποσότητα του προϊόντος δεν συμβαδίζει με τη συνήθη κλίμακα εμπορικών 

δραστηριοτήτων του εξαγωγέα ή του εισαγωγέα.  
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v. O τύπος του μεταφερόμενου εμπορεύματος θεωρείται «υψηλού κινδύνου» όσον 

αφορά το ξέπλυμα χρήματος, π.χ. αγαθά υψηλής αξίας – χαμηλού όγκου (για 

παράδειγμα κοσμήματα), τα οποία έχουν υψηλή αξία και δυσκολίες αποτίμησης.  

vi. Το είδος του μεταφερόμενου εμπορεύματος διαφέρει από τη συνήθη εμπορική 

δραστηριότητα του εξαγωγέα ή του εισαγωγέα.  

vii. Γίνεται μεταφορά του εμπορεύματος σε ή από μία περιοχή θεωρούμενη ως 

«υψηλού κινδύνου» όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος.  

viii. Η πληρωμή δεν συνάδει με το βαθμό κινδύνου της συναλλαγής, π.χ. γίνεται 

προπληρωμή του εμπορεύματος προς νέο προμηθευτή με έδρα σε χώρα «υψηλού 

κινδύνου».  

 

5.2.10. Ξέπλυμα χρήματος μέσω της αγοραπωλησίας ακινήτων  

i. Πραγματοποιείται μεταβίβαση ακινήτου σε τιμή ασυνήθιστα μεγαλύτερη από την 

αντικειμενική αξία του.  

ii. Εξοφλείται τίμημα αγοράς ακινήτου με επιταγές πληρωτέες στον κομιστή ή 

οπισθογραφημένες υπέρ τρίτου προσώπου, μη σχετιζόμενου προς την 

αγοραπωλησία.  

iii. Εξοφλείται τίμημα αγοράς ακινήτου μέσω πολλών επιταγών που έχουν εκδοθεί 

σε διαταγή ενός πωλητή την ίδια ημέρα.  

iv. Εξοφλείται τίμημα αγοράς ακινήτου με χρήματα προερχόμενα από λογαριασμό 

τρίτου προσώπου, το οποίο δεν έχει σχέση με τον αγοραστή που εμφανίζεται στο 

συμβόλαιο της αγοραπωλησίας.  

v. Αγοραπωλησία ακινήτου εμφανίζεται να έχει πραγματοποιηθεί χωρίς να έχει 

τηρηθεί ο απαιτούμενος από το νόμο τύπος, π.χ. με ιδιωτικό συμφωνητικό.  

vi. Από τα στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται στο συμβόλαιο μεταβίβασης 

προκύπτει ότι το ακίνητο έχει περιέλθει στην κυριότητα του πωλητή πολύ 

πρόσφατα.  

 

5.2.11. Ξέπλυμα χρήματος μέσω των Νέων Μεθόδων Πληρωμής  

i. Πελάτης διενεργεί συναλλαγές μεγάλης αξίας με προπληρωμένη κάρτα, 

εκμεταλλευόμενος τη δυνατότητα τροφοδότησης της χωρίς αυτοπρόσωπη 

παρουσία στην τράπεζα, π.χ. μέσω ΑΤΜ, internet banking. 

ii. Πελάτης αγοράζει μεγάλο αριθμό προπληρωμένων καρτών από την ίδια τράπεζα.  
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iii. Διενεργούνται πληρωμές υψηλών υπολοίπων χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών 

με μετρητά, χωρίς να είναι γνωστή η προέλευση των κεφαλαίων.  

iv. Πελάτης πιστώνει το λογαριασμό του με ποσά σημαντικού ύψους σχεδόν 

αποκλειστικά μέσω ΑΤΜ, που μπορεί να υποδηλώνει πρόθεσή του να αποφεύγει 

την αυτοπρόσωπη παρουσία του στην τράπεζα. 

 

5.3. Νομιμοποίηση Εσόδων Από Εγκληματικές Δραστηριότητες Μέσω 

Bitcoin 

5.3.1. Ψηφιακά νομίσματα πριν το Bitcoin 

Η ανάδειξη ενός βιώσιμου ψηφιακού χρήματος συνδέεται στενά με τις εξελίξεις στην 

κρυπτογράφηση (Antonopoulos, 2010). Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη αν σκεφτεί κανείς τις 

θεμελιώδεις προκλήσεις που εμπλέκονται στην χρήση δυαδικού κώδικα για την αναπαράσταση 

αξίας που μπορεί να συναλλαχθεί για αγαθά και υπηρεσίες. Δύο θεμελιώδη ερωτήματα για 

όσους δέχονται ψηφιακό χρήμα είναι: 

1. Μπορώ να εμπιστευτώ ότι τα χρήματα  που έχω στην κατοχή μου είναι γνήσια και όχι 

πλαστά; 

2. Μπορώ να είμαι σίγουρος ότι κανένας άλλος δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι τα χρήματα 

αυτά ανήκουν σε αυτούς και όχι σε μένα;  

Οι εκδότες των χαρτονομισμάτων συνεχώς μάχονται με το πρόβλημα της παραχάραξης, 

χρησιμοποιώντας όλο και πιο εξελιγμένα χαρτιά και τεχνολογίες εκτύπωσης. Τα χρήματα σε 

φυσική μορφή προβλήματα τύπου «διπλής εκμετάλλευσης», επειδή το ίδιο χαρτονόμισμα δεν 

μπορεί να βρίσκεται σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Βεβαίως, τα συμβατικά χρήματα συχνά 

αποθηκεύονται και μπορούν να σταλούν ψηφιακά. Στην περίπτωση αυτή, τα θέματα που 

εγείρονται λόγω παραχάραξης ή «διπλής εκμετάλλευσης» επιλύονται με την εκκαθάριση όλων 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω των κεντρικών αρχών που έχουν μια σφαιρική άποψη 

του νομίσματος σε κυκλοφορία. Για τα ψηφιακά χρήματα, τα οποία δεν μπορούν να 

επωφεληθούν από εσωτερικά μελάνια ή ολογραφικές ταινίες, η κρυπτογράφηση παρέχει τη 

βάση για την εμπιστοσύνη της νομιμότητα. Συγκεκριμένα, οι ψηφιακές υπογραφές με 

κρυπτογράφηση επιτρέπουν σε έναν χρήστη να υπογράψουν ένα ψηφιακό περιουσιακό 

στοιχείο ή μια συναλλαγή που αποδεικνύουν την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου. Με 

την κατάλληλη αρχιτεκτονική, οι ψηφιακές υπογραφές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 

για την αντιμετώπιση του ζητήματος της «διπλής εκμετάλλευσης». 
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Όταν η κρυπτογράφηση άρχισε να γίνεται ευρύτερα διαθέσιμη και κατανοητή στα τέλη 

της δεκαετίας του 1980, πολλοί ερευνητές άρχισαν να προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν 

κρυπτογράφηση για την κατασκευή ψηφιακών νομισμάτων. Αυτά τα πρώιμα project εξέδωσαν 

ψηφιακό χρήμα, συνήθως, όμως, υποστηριζόμενο από ένα εθνικό νόμισμα ή πολύτιμα 

μέταλλα, όπως ο χρυσός (Antonopoulos, 2010). 

Ενώ αυτά τα προηγούμενα ψηφιακά νομίσματα δούλευαν, ήταν «συγκεντρωτικά» και, 

ως εκ τούτου, ήταν εύκολο να δεχθούν επίθεση από κυβερνήσεις και χάκερ. Τα πρώτα ψηφιακά 

νομίσματα χρησιμοποιούσαν ένα γραφείο εκκαθαρίσεως τραπεζικών συναλλαγών για να 

διευθετήσει όλες τις συναλλαγές σε τακτά χρονικά διαστήματα, ακριβώς όπως ένα 

παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα. Δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις τα ψηφιακά 

νομίσματα έγιναν στόχος από τις κυβερνήσεις, οι οποίες τελικά εκδίκαζαν την κατάργησή τους. 

Κάποια, απέτυχαν με θεαματικό τρόπο, όταν η μητρική εταιρία απότομα πτώχευσε. Για να είναι 

ισχυρό έναντι των παρεμβάσεων των ανταγωνιστών, είτε νόμιμων κυβερνήσεων ή 

εγκληματικών στοιχείων, ένα αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα ήταν απαραίτητο για να 

αποφευχθεί ένα ενιαίο σημείο της επίθεσης. Το Bitcoin είναι ένα τέτοιο σύστημα, πλήρως 

αποκεντρωμένο σύμφωνα με τον σχεδιασμό του, και χωρίς καμία κεντρική αρχή ή κάποιο 

σημείο ελέγχου που μπορεί να δεχθεί επίθεση ή να καταστραφεί. 

Το Bitcoin αποτελεί το αποκορύφωμα δεκαετιών έρευνας στην κρυπτογραφία και 

κατανεμημένων συστημάτων και περιλαμβάνει τέσσερις βασικές καινοτομίες που εισήγαγε 

μαζί με ένα μοναδικό και ισχυρό συνδυασμό (Antonopoulos, 2010). Το Bitcoin αποτελείται 

από: 

• Ένα αποκεντρωμένο δίκτυο peer-to-peer,  

• Μια καθολική δημόσια συναλλαγή, 

• Μία αποκεντρωμένη μαθηματική και ντετερμινιστική έκδοση νομίσματος, και 

• Ένα αποκεντρωμένο σύστημα επαλήθευσης συναλλαγής. 

 

5.3.2. Ιστορία του Bitcoin  

Το Bitcoin εφευρέθηκε το 2008 με τη δημοσίευση ενός άρθρου με τίτλο «Bitcoin : A Peer-to-

Peer Electronic Cash System". Ο Satoshi Nakamoto συνδύασε αρκετές από τις προηγούμενες 

εφευρέσεις του, όπως η «b-money» και η «HashCash», για να δημιουργήσει ένα, εξ’ 

ολοκλήρου, αποκεντρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα μετρητών που δεν θα βασίζεται σε μια 

κεντρική αρχή για την έκδοση νομίσματος και την επικύρωση των συναλλαγών (Antonopoulos, 
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2010). Η κύρια καινοτομία ήταν να χρησιμοποιήσει ένα κατανεμημένο σύστημα υπολογισμού, 

το οποίο ονομάζεται «Αλγόριθμος Proof-of-Work», για να διεξάγει μια παγκόσμια "διαλογή" 

κάθε 10 λεπτά, αφήνοντας το αποκεντρωμένο δίκτυο να καταλήξει σε συναίνεση σχετικά με 

την κατάσταση των συναλλαγών. Αυτό λύνει κομψά το θέμα της «διπλής εκμετάλλευσης», 

όπου μια ενιαία νομισματική μονάδα μπορεί να δαπανηθεί δύο φορές. Προηγουμένως, το 

πρόβλημα της «διπλής εκμετάλλευσης» ήταν μια αδυναμία του ψηφιακού νομίσματος και 

εξετάστηκε από την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών μέσω ενός κεντρικού γραφείο 

εκκαθαρίσεως τραπεζικών συναλλαγών. 

Το δίκτυο Bitcoin ξεκίνησε το 2009, με βάση μια εφαρμογή αναφοράς που 

δημοσιεύτηκε από τον Nakamoto και αφού αναθεωρήθηκε από πολλούς άλλους 

προγραμματιστές. Ο αποκεντρωμένος υπολογισμός που παρέχει την ασφάλεια και την 

ελαστικότητα για το Bitcoin έχει αυξηθεί εκθετικά και τώρα υπερβαίνει την συνδυασμένη 

ικανότητα επεξεργασίας των κορυφαίων υπέρ-υπολογιστών του κόσμου. Η συνολική αξία της 

αγοράς του Bitcoin εκτιμάται μεταξύ των πέντε και δέκα δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, 

ανάλογα με την ισοτιμία δολαρίου/Bitcoin. Η μεγαλύτερη συναλλαγή που έχει διεκπεραιωθεί 

μέχρι σήμερα ήταν 150 εκατομμύρια δολάρια, η οποία διαβιβάστηκε άμεσα και χωρίς καμία 

προμήθεια (Antonopoulos, 2010). 

Ο Satoshi Nakamoto αποσύρθηκε από την δημοσιότητα τον Απρίλιο του 2011, 

αφήνοντας την ευθύνη της ανάπτυξης του κώδικα και του δικτύου σε μια ακμάζουσα ομάδα 

εθελοντών. Το όνομα Satoshi Nakamoto είναι ένα ψευδώνυμο και η ταυτότητα του ατόμου ή 

των ανθρώπων πίσω από την εφεύρεση αυτή είναι προς το παρόν άγνωστη. Ωστόσο, ούτε ο 

Satoshi Nakamoto ούτε οποιοσδήποτε άλλος ασκεί τον έλεγχο του συστήματος Bitcoin, το 

οποίο λειτουργεί με βάση πλήρως διαφανών μαθηματικών αρχών. 

 

5.3.3. Τι είναι το Bitcoin; 

Το Bitcoin είναι μια συλλογή εννοιών και τεχνολογιών που αποτελούν τη βάση ενός 

οικοσυστήματος ψηφιακού νομίσματος (Antonopoulos, 2010).  Οι μονάδες του νομίσματος 

που ονομάζονται «Bitcoins» χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και τη μετάδοση αξίας 

μεταξύ των συμμετεχόντων στο δίκτυο του Bitcoin. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν 

μεταξύ τους χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο Bitcoin κυρίως μέσω του Διαδικτύου, αν και 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και άλλα δίκτυα μεταφορών. 
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Οι χρήστες μπορούν να μεταφέρουν Bitcoins μέσω του διαδικτύου για να 

πραγματοποιήσουν οποιεσδήποτε συναλλαγές μπορούν να γίνουν και με συμβατικά 

νομίσματα, όπως το να αγοράζουν και να πωλούν αγαθά, να στέλνουν χρήματα σε άτομα ή 

οργανώσεις, ή να επεκτείνουν πιστώσεις. Η τεχνολογία Bitcoin περιλαμβάνει χαρακτηριστικά 

που βασίζονται στην κρυπτογράφηση και στις ψηφιακές υπογραφές για να εξασφαλίσει την 

ασφάλεια του δικτύου της. Τα ψηφιακά νομίσματα μπορούν να αγοραστούν, να πουληθούν και 

να ανταλλαχθούν με άλλα νομίσματα εξειδικευμένα ανταλλακτήρια συναλλάγματος. Το 

Bitcoin, κατά μία έννοια, είναι η τέλεια μορφή του χρήματος για το Διαδίκτυο, διότι είναι 

γρήγορη, ασφαλή, και χωρίς σύνορα (Antonopoulos, 2010). 

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά νομίσματα, τα Bitcoins είναι εντελώς εικονικά. Δεν 

υπάρχουν φυσικά κέρματα ή ακόμη και καθ’ εαυτό ψηφιακά νομίσματα. Το νόμισμα συνοδεύει 

τις συναλλαγές που μεταφέρουν αξία από τον αποστολέα στον παραλήπτη. Οι χρήστες του 

Bitcoin, έχουν στην κατοχή τους κλειδιά που τους επιτρέπουν να αποδείξουν την κυριότητα 

των συναλλαγών τους, ξεκλειδώνοντας μια αξία ώστε να την ξοδέψουν ή να την μεταβιβάσουν 

σε ένα νέο παραλήπτη. Αυτά τα κλειδιά συχνά αποθηκεύονται σε ένα ψηφιακό «πορτοφόλι» 

στον υπολογιστή του κάθε χρήστη. Η κατοχή του παραπάνω κλειδιού είναι η μόνη προϋπόθεση 

για εκμετάλλευση του νομίσματος, θέτοντας τον έλεγχο εξ ολοκλήρου στα χέρια του κάθε 

χρήστη. 

Το Bitcoin είναι ένα πλήρως κατανεμημένο σύστημα που αποτελείται από δύο 

ισότιμους υπολογιστές. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει κεντρικός server ή κάποιο σημείο ελέγχου. 

Τα νομίσματα δημιουργούνται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται «Εξόρυξη» (Mining), η 

οποία περιλαμβάνει την αναζήτηση της επίλυσης ενός δύσκολου προβλήματος. Κάθε 

συμμετέχων στο δίκτυο, δηλαδή οποιαδήποτε συσκευή τρέχει την στοίβα των πρωτοκόλλων 

του Bitcoin, μπορεί να λειτουργήσει ως «ανθρακωρύχος» (miner), χρησιμοποιώντας την 

επεξεργαστική ισχύ του υπολογιστή του για να προσπαθήσει να βρει λύσεις σε αυτό το 

πρόβλημα. Κάθε 10 λεπτά, κατά μέσο όρο, μια νέα λύση βρίσκεται από κάποιον, ο οποίος στη 

συνέχεια είναι σε θέση να επικυρώσει τις συναλλαγές των τελευταίων 10 λεπτών και 

ανταμείβεται με ολοκαίνουργια Bitcoins. Ουσιαστικά, η εξόρυξη των Bitcoin αποκεντρώνει 

τις λειτουργίες μιας κεντρικής τράπεζας και αντικαθιστά την ανάγκη για κάθε κεντρική 

τράπεζα με αυτόν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό (Antonopoulos, 2010). 

Το πρωτόκολλο Bitcoin περιλαμβάνει ενσωματωμένους αλγορίθμους που ρυθμίζουν τη 

λειτουργία των «ορυχείων» (mining) σε όλο το δίκτυο. Η δυσκολία του προβλήματος που 
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πρέπει να λύσουν οι «ανθρακωρύχοι» ρυθμίζεται δυναμικά, έτσι ώστε, κατά μέσο όρο, κάποιος 

να βρίσκει μια σωστή απάντηση κάθε 10 λεπτά, ανεξάρτητα από το πόσο πολλοί ανθρακωρύχοι 

εργάζονται πάνω στο πρόβλημα ανά πάσα στιγμή. Το πρωτόκολλο μειώνει στο μισό το ρυθμό 

με τον οποίο τα νέα Bitcoin δημιουργούνται κάθε 4 χρόνια και περιορίζει τον συνολικό αριθμό 

των Bitcoins που θα δημιουργηθούν σε ένα σταθερό σύνολο των 21 εκατομμυρίων Bitcoins. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι ο αριθμός των Bitcoins σε κυκλοφορία ακολουθεί πιστά μια εύκολα 

προβλέψιμη καμπύλη που φτάνει τα 21 εκατομμύρια Bitcoins  μέχρι το έτος 2140 

(Antonopoulos, 2010). Λόγω του φθίνοντος ποσοστού Bitcoin που εκδίδονται, 

μακροπρόθεσμα, το Bitcoin, σαν νόμισμα, παρουσιάζει αποπληθωριστικές τάσεις. Επιπλέον, 

το Bitcoin δεν μπορεί να διογκωθεί από "εκτύπωση" νέου χρήματος πέρα από τον αναμενόμενο 

ρυθμό έκδοσης. 

 

5.3.4. Bitcoin και ξέπλυμα χρήματος 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Bitcoin, που έχουν αποδειχθεί ευεργετικά για την επιβίωσή του 

και επιβλαβή για την αποτελεσματική νομοθέτηση κατά του ξεπλύματος χρήματος, είναι η 

ανωνυμία των πρωτοκόλλων και η ανθεκτικότητα μέσω της ευελιξίας. Χωρίς να είναι σε θέση 

να συνδέσουν έναν αναγνωρίσιμο χρήστη σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση Bitcoin, η 

παρακολούθηση της τοποθέτησης, της διαστρωμάτωσης και της επανεισόδου των ξεπλυμένων 

κεφαλαίων θα είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους φορείς επιβολής του νόμου. Επιπλέον, όπως 

κάθε κόμβος «εξόρυξης» του δικτύου Bitcoin λαμβάνει και επεξεργάζεται όλες τις συναλλαγές, 

το δίκτυο Bitcoin κλιμακώνει αυτόματα τη δυσκολία για την ολοκλήρωση των τμημάτων με 

βάση την συνολική ισχύ επεξεργασίας όλων των «ανθρακωρύχων», και για να σταματήσει το 

δίκτυο να λειτουργεί απαιτείται η απενεργοποίηση κάθε «ανθρακωρύχου» στο δίκτυο. Ως εκ 

τούτου, οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες αντιμετωπίζουν έναν στόχο, ο οποίος είναι πολύ δύσκολο να 

ταυτοποιηθεί και ουσιαστικά είναι αδιαπέραστος από διακοπές λειτουργίας (Bryans, 2014).  

Το Bitcoin δυνητικά επιτρέπει σε κάθε χρήστη, νόμιμο ή εγκληματικό, να μεταφέρει 

χρήματα σε στιγμιαία ταχύτητα με μικρό ή και μηδενικό κόστος, με πολύ χαμηλά εμπόδια 

εισόδου, ενώ παραμένει σχεδόν ανώνυμος, χωρίς να απαιτούνται έγγραφα σε φυσική μορφή. 

Οι ικανότητες των χρηστών για την ανταλλαγή Bitcoins άμεσα με άλλα νομίσματα, για την 

μεταφορά μέσα από μια ατελείωτη σειρά από διαφορετικές διευθύνσεις Bitcoin για 

αντιπερισπασμό και για το εμπόριο με άλλους χρήστες για φυσικά αγαθά αποδυναμώνουν 
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περαιτέρω τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος (Bryans, 2014). 

Ουσιαστικά, το Bitcoin και τα ανάλογα εικονικά νομίσματα θα μπορούσαν να επιτρέψουν την 

κίνηση των παράνομων κεφαλαίων με πιο γρήγορους ρυθμούς, φθηνότερα και πιο διακριτικά 

από ποτέ. 

 

5.3.5 Νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος 

Η νομοθέτηση του δικτύου Bitcoin θα είναι δύσκολη λόγω της πολυπλοκότητας και της 

αποκεντρωμένης φύσης του, η οποία το καθιστά ουσιαστικά αδιαπέραστο. Αντί να 

προσπαθούμε να ελέγξουμε όλες τις πτυχές του δικτύου Bitcoin, είναι πιο αποτελεσματική η 

ανάλυση κάθε οντότητας ξεχωριστά που παίρνει μέρος σε μία συναλλαγή εντός του δικτύου 

Bitcoin και ο καθορισμός σε μια συντομευμένη ανάλυση κόστους – οφέλους για το ποιές θα 

είναι οι καλύτερες πτυχές για τη ρύθμιση.  

 Αποστολέας 

 

Η νομοθετική ρύθμιση του αρχικού αποστολέα των Bitcoin πιθανότατα θα αποδειχθεί 

ανέφικτη, λόγω της χρησιμοποίησης ψευδώνυμων από τους αποστολείς και της 

διασκορπισμένης φύσης τους. Όταν ένας αποστολέας στέλνει απλά Bitcoins σε έναν άλλον 

χρήστη Bitcoin ή σε μια υπηρεσία που ξεπλένει χρήματα, δεν ανταλλάσσονται πληροφορίες 

για την ταυτοποίηση του χρήστη. Η ταυτοποίηση είναι δυνατή μόνο όταν υπάρχει κάποιο 

ανιχνεύσιμο στοιχείο στην συναλλαγή, όπως η διεύθυνση αποστολής του χρήστη. Επιπλέον, η 

επίθεση σε μια κοινότητα χρηστών θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη δυσπιστία και αποδοκιμασία 

προς την κυβέρνηση, ένας βασικός λόγος για τον οποίο ιδρύθηκε το Bitcoin, και θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε αύξηση της ανωνυμίας. Έτσι, η προσπάθεια για την  παρακολούθηση των 

χρηστών που δεν έχουν παράσχει οποιοδήποτε μορφή ταυτοποίησης, υπερβαίνει σε μεγάλο 

βαθμό το όφελος (Bryans, 2014). 

 Διακινητής μαύρου χρήματος 

 

Ομοίως, η ρύθμιση των παραληπτών των Bitcoin θα ήταν ανέφικτη. Από την άλλη, αυτό θα 

μπορούσε να επιτρέψει μια στοχευμένη εφαρμογή και ρύθμιση των όσων ενεργούν με σαφή 

εγκληματική πρόθεση και να αποφευχθούν αντιδράσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από 

την προσπάθεια για τη ρύθμιση όλων των αποστολέων Bitcoin. Εάν δεν υπάρχει φυσική 

εντοπισμός ή ταυτοποίηση, θα αφιερωθούν σημαντικοί πόροι για σχετικά μικρές ανταμοιβές. 

Επιπλέον, πολλοί σημαντικοί παραβάτες μπορεί να κρυφτούν πίσω από λιγότερο αυστηρούς 
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διεθνείς νόμους και να αποφύγουν εγχώριους νόμους. Έτσι, όπως και με τους αποστολείς των 

Bitcoin, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των παραληπτών θα αποδειχθεί ανεπαρκής. 

 «Ανθρακωρύχοι» 

 

Παρά το γεγονός ότι οι «ανθρακωρύχοι» των Bitcoin μπορούν πιο εύκολα να υπαχθούν σε μια 

νομοθετική ρύθμιση, θα αποδειχθεί υπερβολικά δύσκολο. Οι ανθρακωρύχοι λαμβάνουν 

αποτελεσματικά τη θέση ενός επεξεργαστή πληρωμής, παίρνοντας πίσω ένα μικρό ποσό ως 

αντάλλαγμα για την εργασία τους, αλλά δεν υπάρχει πραγματική αξίωση για ένα τέτοιο τέλος 

στις συναλλαγές Bitcoin. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι χρήστες του Bitcoin μπορεί να 

καταλάβουν πώς λειτουργεί το δίκτυο Bitcoin και πώς με την διαδικασία της «εξόρυξης» 

μπορούν να ολοκληρώσουν ένα σύνολο συναλλαγών, η πλειοψηφία των χρηστών μπορεί απλά 

να επωφεληθεί από αυτές τις πιθανές αμοιβές. Συνεπώς, και σε αυτή την περίπτωση, λόγω της 

ανωνυμίας των «ανθρακωρύχων», είναι πολύ δύσκολη και αναποτελεσματική η όποια 

προσπάθεια για νομοθετική ρύθμιση (Bryans, 2014). 

 Ομάδα Ανάπτυξης του Bitcoin 

 

Παρόλο που η ιδέα της νομοθετικής ρύθμισης της ομάδας ανάπτυξης του Bitcoin μπορεί να 

φαίνεται σαν μια αποτελεσματική επίθεση στην κεντρική αρχή,  η υπόθεση αυτή αποτυγχάνει 

να αναγνωρίσει την πραγματικότητα, καθώς το Bitcoin είναι ένα δίκτυο ανοικτού κώδικα με 

ενεργή κοινότητα. Επειδή ο κώδικας του Bitcoin είναι ανοικτού κώδικα και διανέμεται σε 

όλους όσους επιθυμούν να το επιθεωρήσουν, η παρεμπόδιση της ομάδας ανάπτυξης δεν θα 

σταματούσε πραγματικά την διανομή του κώδικα (Bryans, 2014).  Στην καλύτερη περίπτωση, 

θα καθυστερούσε προσωρινά τις ενημερώσεις μέχρι μια άλλη ομάδα ατόμων να αναλάμβανε 

τις ενημερώσεις του κώδικα, πιθανώς με πιο μυστικοπαθή τρόπο από ότι σήμερα.  

Επιπλέον, είναι δύσκολο να συσχετιστεί η ομάδα ανάπτυξης του Bitcoin με τις 

επιμέρους συναλλαγές που μπορεί να προκύψουν στο δίκτυο. Η ομάδα ανάπτυξης λειτουργεί 

περισσότερο ως πρακτορείο προτύπων και όχι ως μια κεντρική αρχή που ελέγχει τη λειτουργία 

του δικτύου. Έτσι, αν και η ομάδα ανάπτυξης του Bitcoin θα ήταν ένας εύκολος στόχο, και 

έτσι ευκολότερη η προσωπική δίωξη, είναι αμφίβολο αν η αφαίρεση της επιρροής τους στο 

δίκτυο θα χρησιμεύσει στην μείωση της παράνομης δραστηριότητας που μπορεί να προκύψει 

μέσα στο δίκτυο. 
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 Ανταλλαγές συναλλάγματος 

 

Τέλος, και πιο ελπιδοφόρα, είναι η νομοθετική ρύθμιση των συναλλαγματικών ισοτιμιών του 

Bitcoin. Επειδή οι ανταλλαγές του Bitcoin συνήθως γίνονται με νομίσματα που δεν 

υποστηρίζονται από ένα φυσικό αγαθό (Fiat Currencies), θα γίνει πιο εύκολο για τους νόμους 

περί συναλλάγματος να ορίσουν τα χρήματα, ως νόμισμα, που υποστηρίζονται από την 

κυβέρνηση. Επιπλέον, επειδή μπορούν να κρατήσουν κάποια αξία από τους αγοραστές και τους 

πωλητές για τις συναλλαγές, εύκολα μπορούν να χαρακτηριστούν ως διακινητές κεφαλαίων, 

δηλαδή μεσάζοντας μεταξύ αγοραστή και πωλητή. Ακόμα, οι ανταλλαγές συναλλάγματος 

κερδίζουν αξιοπιστία μέσα από την εμπιστοσύνη των χρηστών και τον όγκο. Αν η ανταλλαγή 

έχει λίγους χρήστες που θέλουν να ανταλλάξουν ή αν η ανταλλαγή δεν είναι αξιόπιστη, δεν θα 

πραγματοποιηθούν εύκολα τα στάδια του ξεπλύματος χρήματος χωρίς να προσελκύσουν την 

προσοχή. Ως εκ τούτου, η ρύθμιση των συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bitcoin φαίνεται 

πιθανό να έχει τη μεγαλύτερη επίπτωση με τις λιγότερες επενδύσεις κυβερνητικών πόρων 

(Bryans, 2014). 

 

5.3.6. Δραστηριότητες που ενδεχομένως υποδηλώνουν ξέπλυμα χρήματος, ιδίως 

για τις εταιρίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων και τις εταιρίες 

ανταλλακτηρίων συναλλάγματος 

Σύμφωνα µε τις παραγράφους 13 και 14 του Άρθρου 4 του ν. 3691/2008, όσα μπορούν να 

προκύψουν για τις εταιρείες διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων και τις εταιρίες 

ανταλλακτηρίων συναλλάγματος για την Ελλάδα, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν έως ένα 

βαθμό και σε περιπτώσεις ηλεκτρονικών νομισμάτων.  

 Για την παροχή ανεπαρκών ή ύποπτων πληροφοριών και στοιχείων για την πιστοποίηση 

της ταυτότητας του πελάτη 

i. Πελάτης κατά τη διενέργεια συναλλαγής, αρνείται να προσκομίσει τα 

προβλεπόμενα έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας, προσκομίζει έγγραφα 

αμφιβόλου γνησιότητας, δίνει ανεπαρκείς ή ανακριβείς πληροφορίες ή 

διαπιστώνεται ότι έδωσε πληροφορίες που είναι δύσκολο ή δαπανηρό να 

επαληθευθούν.  

ii. Πελάτης διενεργεί συχνές συναλλαγές ή συναλλαγές μεγάλης αξίας χωρίς να 

παρέχει επαρκή στοιχεία για την επαγγελματική ή οικονομική του δραστηριότητα.  
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iii. Πελάτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρά το ότι ενημερώνεται για τις υποχρεώσεις 

ταυτοποίησής του, αρνείται, δεν ανταποκρίνεται με προθυμία ή προσπαθεί να πείσει 

ή να παρεμποδίσει τον υπάλληλο από το να καταγράψει τις αναγκαίες πληροφορίες 

που αφορούν την ταυτότητά του ή να συμπληρώσει τα έγγραφα της συναλλαγής με 

τα απαιτούμενα στοιχεία ή ζητεί να εξαιρεθεί από την υποχρέωση να παράσχει τα 

στοιχεία του για καταγραφή και τήρηση αρχείου με αυτά.  

iv. Εκτελείται συναλλαγή όπου η ταυτότητα του δικαιούχου είναι άγνωστη ή 

ανεπαρκώς προσδιοριζόμενη. 

v. Εκτελούνται συναλλαγές οι οποίες είναι λίγο κάτω από τα όρια που απαιτούνται για 

την εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της ταυτότητας του πελάτη ή 

καταγραφής της συναλλαγής.  

vi. Η δηλωμένη απασχόληση του πελάτη δεν δικαιολογεί τη συχνότητα και το ύψος 

των εισερχόμενων και εξερχόμενων εμβασμάτων από το λογαριασμό του.  

 

 Για την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων και συναλλαγές σε μετρητά  

i. Παρουσιάζονται ελλιπή στοιχεία αναφορικά με τον πληρωτή σε εισερχόμενα 

εμβάσματα.  

ii. Λαμβάνονται εμβάσματα με χρήση κωδικού χωρίς να προσδιορίζεται η ταυτότητα 

του δικαιούχου. 

iii. Γίνονται μεταφορές κεφαλαίων προς συγκεκριμένο δικαιούχο από πληθώρα 

ατόμων χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.  

iv. Πραγματοποιείται μεταφορά κεφαλαίων από ή προς χώρες που θεωρούνται 

φορολογικοί παράδεισοι ή περιοχές υψηλού κινδύνου, χωρίς να συνδέεται με την 

επιχειρηματική δραστηριότητα ή το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ του πελάτη.  

v. Γίνονται συχνές μεταφορές κεφαλαίων, χωρίς εύλογο οικονομικό σκοπό, από και 

προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα που προέρχονται από χώρες υψηλού κινδύνου (π.χ. 

χώρες καθορισμένες από τη FATF ως μη συνεργάσιμες ή χώρες που δεν 

εφαρμόζουν επαρκώς τις συστάσεις της FATF.  

vi. Πελάτης αποδέχεται τακτικά μεγάλου ύψους εμβάσματα από χώρες που είναι 

γνωστές για την παραγωγή, επεξεργασία ή διακίνηση ναρκωτικών, ή όπου 

υπάρχουν επικηρυγμένες τρομοκρατικές οργανώσεις.  

vii. Πραγματοποιούνται πολλές μικρές εισερχόμενες μεταφορές κεφαλαίων, τα οποία, 

σχεδόν αμέσως, όλα ή τα περισσότερα, μεταφέρονται σε άλλη πόλη ή χώρα κατά 
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τρόπον ασυμβίβαστο με την επιχειρηματική δραστηριότητα ή το ιστορικό του 

πελάτη.  

viii. Εισερχόμενες μεταφορές κεφαλαίων μεγάλων ποσών εισπράττονται στο όνομα 

τρίτου, χωρίς να υπάρχει σαφής λόγος ή να παρέχονται ικανοποιητικές εξηγήσεις.  

ix. Πολλαπλά εμβάσματα μικρής αξίας λαμβάνονται στο όνομα πελάτη, ο οποίος στη 

συνέχεια δίδει εντολή διασυνοριακής μεταφοράς μεγάλων ποσών.  

x. Παρατηρείται μεγάλη κίνηση κεφαλαίων από νομικά πρόσωπα προς ή από το 

εξωτερικό, ενώ το νομικό πρόσωπο δεν δραστηριοποιείται στο διεθνές εμπόριο.  

xi. Εκτελούνται μεταφορές μεγάλων ποσών σε σύντομα χρονικά διαστήματα ή 

μεταφορές κεφαλαίων που αποκλίνουν από τη συνήθη συναλλακτική πρακτική του 

πελάτη.  

xii. Εκτελούνται μεταφορές κεφαλαίων προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

δραστηριοποιούνται σε εντελώς διαφορετικό αντικείμενο εργασιών από αυτό του 

πελάτη.  

xiii. Γίνονται πολυάριθμες, διαδοχικές συναλλαγές μικρών ποσών, των οποίων το 

άθροισμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό.  

xiv. Γίνονται συναλλαγές σε μετρητά μεγάλου ύψους, ιδιαίτερα με μη καταμετρημένα 

χαρτονομίσματα (χαρτονομίσματα σε ιμάντες ή τυλιγμένα σε λάστιχο γεγονός που 

δημιουργεί προβλήματα στο να αναγνωρισθούν και να καταμετρηθούν).  

xv. Ανταλλάσσονται μεγάλες ποσότητες χαρτονομισμάτων μικρής ονομαστικής αξίας 

έναντι χαρτονομισμάτων μεγαλύτερης αξίας.  

xvi. Παρουσιάζεται αδικαιολόγητη αύξηση του όγκου των συναλλαγών σε μετρητά σε 

ορισμένα σημεία συναλλαγών.  

xvii. Γίνεται συχνή μετατροπή τραπεζογραμματίων από ένα νόμισμα σε άλλο.  

 

5.4. Συμπεράσματα 

Το Bitcoin αντιπροσωπεύει αποδιοργανωτικές χρηματοοικονομικές τεχνολογίες που πολλοί 

που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας δεν είναι καλά 

προετοιμασμένοι για να τις αντιμετωπίσουν. Τα εικονικά χρήματα, σε γενικές γραμμές, έχουν 

αποκόψει την τάση του φυσικού νομίσματος με κυβερνητική υποστήριξη και είναι απίθανο ότι 

οποιοσδήποτε νέος νόμος θα συμπεριλάβει όλες τις αναδυόμενες τεχνολογίες για σημαντικό 

χρονικό διάστημα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Bitcoin και τα παρόμοια εικονικά νομίσματα 

θα πρέπει να θεωρούνται παράνομα ή θα πρέπει να ρυθμίζονται με βαρύτερους όρους για να 
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αντισταθμιστεί η έλλειψη της αρχικής εποπτείας. Σε ένα όλο και πιο ψηφιακό κόσμο, έχει 

σαφές οικονομικό και κοινωνικό νόημα η αποδοχή των ψηφιακών νομισμάτων, με κρατική 

εγγύηση, ή με άλλο τρόπο. 

Η νομοθετική ρύθμιση των νομισμάτων αυτών, θα πρέπει να εφαρμοστεί στο σημείο 

όπου ο νόμος να τιμωρεί πιο αποτελεσματικά αστικές και ποινικές παραβάσεις με την ελάχιστη 

επιβάρυνση για τον κρατικό μηχανισμό. Επειδή το Bitcoin είναι ένα αποκεντρωμένο, peer-to-

peer εικονικό νόμισμα, μπορούν να γίνουν ελάχιστα πέρα από την ρύθμιση των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bitcoin. Η αυξημένη πίεση για τους χρήστες θα χρησιμεύσει 

μόνο για να αυξήσει το κόστος της εφαρμογής σε μακροπρόθεσμη βάση. Αντί για την αύξηση 

των κανονισμών και την προσπάθεια για πρόβλεψη της επόμενης γενιάς επαναστατικών 

τεχνολογιών, θα ήταν καλύτερο να κατανοήσουμε τις τεχνολογίες και να προστατευθούμε με 

τα ισχύοντα νομικά συστήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο                                                                                               

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

 

 

6.1. Συμπεράσματα 

Το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι από τα 

σημαντικότερα οικονομικά εγκλήματα, καθώς έχει μεγάλες επιπτώσεις τόσο στην οικονομία 

μιας χώρας όσο και στην ίδια την κοινωνία. Το γεγονός ότι το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί 

γενεσιουργό αδίκημα σε συνδυασμό με την έξαρση που παρατηρείται στα τελευταία χρόνια, 

καθιστούν την αντιμετώπισή του μείζον ζήτημα, κάτι το οποίο όμως μπορεί να επιτευχθεί μόνο 

με την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων κυβερνήσεων. 

Στην Ελλάδα, το φαινόμενο του ξεπλύματος χρήματος νομοθετείται από τον 

Ν.3691/2008 και τον τροποποιητικό του Ν.3932/2011. Ο νόμος είναι επαρκής και ακολουθεί 

τόσο τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις που έχουν οριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 

κοινό «μέτωπο» κατά του φαινομένου, όσο τις συστάσεις/παρατηρήσεις της Financial Action 

Task Force. Στην Ελλάδα, συγκριτικά με άλλες χώρες, προβλέπονται υψηλές κυρώσεις και 

ποινές για τους παραβάτες του νόμου, οι οποίες μπορεί να φτάσουν τα δύο εκατομμύρια ευρώ 

και κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών για τα φυσικά πρόσωπα και τα τρία εκατομμύρια ευρώ 

και απαγόρευση της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας για τα νομικά πρόσωπα. 

Βέβαια, παρά τα υψηλά επίπεδα οικονομικών εγκλημάτων που παρατηρούνται στην Ελλάδα, 

δεν υπάρχουν μεγάλες υποθέσεις που έχουν φτάσει μέχρι τις αίθουσες των δικαστηρίων ώστε 

να εφαρμοστούν στο έπακρον οι παραπάνω διατάξεις. Ακόμα, σύμφωνα με την αξιολόγηση 

της Financial Action Task Force για την συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας σε ένα 

πλήθος γενικών και ειδικών συστάσεων που έχει θέσει, η Ελλάδα συνολικά βαθμολογείται με 

«Μερική Συμμόρφωση», μια βαθμολογία η οποία βρίσκεται στο μέσο όρο των υπόλοιπων 

κρατών, όμως τονίζεται η ανάγκη για υλοποίηση κάποιων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων ώστε 

να γίνει πιο συμπαγές το σύστημα A.M.L. που εφαρμόζει. 

 Το οικονομικό έγκλημα και το ξέπλυμα χρήματος είναι μια πολυδιάστατη μορφή 

εγκληματικότητας, η οποία μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά σε μια χώρα τόσο 

μακροπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα. Το ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με το 

δημοφιλέστερο μοντέλο, πραγματοποιείται σε τρείς φάσεις : την τοποθέτηση, την 
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διαστρωμάτωση/συσσώρευση και την ολοκλήρωση. Σε κάθε μία από τις παραπάνω φάσεις, 

εντοπίζεται ένα πλήθος από μεθόδους και τεχνικές με τις οποίες επιτυγχάνεται η διαδικασία 

του ξεπλύματος χρήματος. Οι σημαντικότερες μέθοδοι είναι η μέθοδος του μυρμηγκιού, του 

λαθρεμπορίου νομίσματος και των ταξιδιωτικών επιταγών για την φάση της τοποθέτησης, η 

μέθοδος της τραπεζικής ανταπόκρισης , των τραπεζικών επιταγών και των γραφείων 

ανταλλαγής συναλλάγματος για την φάση της διαστρωμάτωσης και η μέθοδος των επενδύσεων 

κεφαλαιαγοράς και αγοράς αγαθών πολυτελείας και μεγάλης αξίας για την φάση της 

ολοκλήρωσης. Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας στην επιλογή μεθόδου για ξέπλυμα χρήματος 

από τους «ενδιαφερομένους», είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που ασχολούνται με την 

καταστολή αυτού του φαινομένου να είναι πολύ καλά επαγγελματικά καταρτισμένοι ώστε να 

επιτυγχάνεται τα μέγιστα αποτελέσματα.  

Επίσης, παρουσιάστηκε μια πληθώρα ύποπτων συναλλαγών και περιπτώσεων που 

μπορεί να υποδηλώνουν ξέπλυμα χρήματος. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως υπόδειγμα για 

τους επαγγελματίες του χώρου, ώστε να αντιλαμβάνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα τις πράξεις 

που ξεφεύγουν από την νομιμότητα. Τέλος, μελετήθηκε μια νέα, αναδυόμενη μέθοδος 

ξεπλύματος χρήματος, όπου ο εγκληματίας εκμεταλλευόμενος τις νέες τεχνολογίες και τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρουν, χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά νομίσματα, με δημοφιλέστερο 

το Bitcoin, ώστε να εμπλουτίσει την διαδικασία ξεπλύματος χρήματος που εφαρμόζει και να 

προσθέσει «στρώματα» νομιμότητας στα κεφάλαιά του. 

 

6.2. Περιορισμοί 

Κατά την συγγραφή της παρούσας εργασίας παρουσιάστηκαν περιορισμοί, τόσο σχετικά με το 

θεωρητικό υπόβαθρο του φαινομένου όσο και με την ανάλυση του φαινομένου της 

νομιμοποίησης εσόδων μέσω Bitcoin. Γενικά, η ελληνική βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο 

αντικείμενο είναι ελλιπής και σχετικά παλιά, καθώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουν εκδοθεί νέοι 

τίτλοι που να περιέχουν νέες μεθόδους και νέες τεχνολογίες, ή ακόμα και μια απλή ενημέρωση, 

για το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα. Επίσης, λόγω του χαμηλού βαθμού εμφάνισης του 

φαινομένου στην Ελλάδα, παρατηρείται πολύ μικρός αριθμός άρθρων δημοσιευμένα σε 

επιστημονικά περιοδικά που αφορούν το Ελληνικό οικονομικό περιβάλλον. Τέλος, όσο αφορά 

την νομιμοποίηση εσόδων μέσω Bitcoin, αντιμετωπίζονται δυσκολίες σχετικά με την πλήρη 

διερεύνηση αυτής της νέας μεθόδου, καθώς αποτελεί μια νέα τεχνολογία, με διάρκεια ζωής 

μικρότερη των έξι ετών, με αποτέλεσμα να μην έχει εξακριβωθεί πλήρως και με μεγάλη 
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σαφήνεια ο τρόπος με τον οποίο συντελείται το ξέπλυμα χρήματος και οι ενέργειες που πρέπει 

να γίνουν ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. 

 

6.3. Προτάσεις Για Μελλοντική Διερεύνηση 

Οι μελλοντικές έρευνες που τυχόν θα πραγματοποιηθούν στο συγκεκριμένο θέμα, μπορούν να 

αξιοποιήσουν την υπάρχουσα βιβλιογραφία και να προσθέσουν νέα δεδομένα σε χώρους που 

δεν έχουν διερευνηθεί σε τόσο βάθος. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να γίνει μια επιστημονική 

διερεύνηση για τι απαιτείται από την Financial Action Task Force, ώστε να αποκτήσει η 

Ελλάδα μεγαλύτερη βαθμολογία στο νομοθετικό της πλαίσιο. Κάτι τέτοιο, πέραν τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζει για την κατάρτισή του, ενδέχεται να αντιμετωπίσει και την αδιαφορία της 

κυβέρνησης για περαιτέρω βελτίωση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου. Ακόμα, μπορεί 

να γίνει μια επιστημονική μελέτη για την καλύτερη δυνατή κατανομή των πόρων για την 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ώστε το 

πρόβλημα να αντιμετωπίζεται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά χωρίς ανούσια 

κατασπατάληση του κρατικού προϋπολογισμού. Τέλος, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη στο μέλλον 

μια μελέτη σχετικά την δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα ορίζει την χρήση 

και λειτουργία των ηλεκτρονικών νομισμάτων, και πώς αυτά δεν θα έρχονται σε σύγκρουση 

με τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία προστασίας των συναλλασσόμενων που έχουν οριστεί 

για τα νομίσματα σε φυσική μορφή. 
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